Úplná pravidla marketingové akce: Velikonoce

1.

Organizátor akce

CERBEROS s.r.o., sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, IČ: 24237744, zapsaná v Obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 200484

2.

Definice akce

a) Akce se vztahuje na nové i stávající zákazníky, kteří se zapojí do facebookové soutěže na
facebookové stránce Organizátora https://www.facebook.com/cerberosinternet. Výherce získá ½
roku bezplatného užívání internetových služeb. V případě bezdrátového internetu maximálně tarif
SKY 30 s rychlostí 30/30 Mbps v hodnotě 490 Kč měsíčně, v případě optického internetu tarif FAST
100 s rychlostí 100/100 Mbps v hodnotě 370 Kč měsíčně nebo fitness náramek Xiaomi Mi Band 5
v hodnotě 900 Kč.

3.

Trvání akce

Akce trvá od 29. 3. 2021 do 5.4.2021 včetně.

4.

Pravidla akce

a) Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba, která na facebookovém účtu Organizátora zveřejní
svoji fotografii s velikonoční tematikou, stane se fanouškem facebookové stránky Organizátora,
označí minimálně jednu osobu u svojí fotografie a získá největší počet označení „to se mi líbí“ u svojí
fotografie.
b) Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (GDPR) a navazujícími právními předpisy České republiky. Informace pro
účastníky o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v samostatném dokumentu dostupném na
www.cerberos.cz a na kontaktních místech CERBEROS s.r.o.
e) Akci nelze kombinovat s dalšími akcemi organizátora.

5.

Závěrečná ustanovení

a) Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či
jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí
na oficiálním webu, kde jsou také k dispozici úplná pravidla akce v platném znění. O jakýchkoliv
reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor akce.

b) Tato pravidla mohou být ve zkrácené verzi zveřejněna na propagačních či jiných materiálech v
souvislosti s akcí. V případě pochybností je však rozhodující pouze znění těchto úplných pravidel.
c) Účast v akci je dobrovolná a účastník svou účastí v akci projevenou zájmem uzavřít smlouvu s
danými parametry vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.
d) Tato úplná pravidla jsou po dobu trvání akce zveřejněna v elektronické podobě na webových
stránkách www.cerberos.cz a zároveň uložena v písemné podobě na adresách: CERBEROS s.r.o.,
Blahoslavova184, 293 01 Mladá Boleslav a Palác Syner, 2. patro, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec.e)
Tato úplná pravidla jsou platná a účinná do 5.4. 2021 včetně.

CERBEROS s.r.o.

