Pravidla soutěže „VYMALUJ, VYFOŤ A SBÍREJ BATERIE
S FAMILYBOXEM“ projektu Trash Made
1. Pořadatel Soutěže
Soutěž projektu Trash Made (dále jen „Soutěž“) pořádá a technicky zajišťuje společnost REMA
Systém, a. s., se sídlem Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, IČO 645 10 263, provozovatel
kolektivního systému REMA Systém ve spolupráci se společností REMA Battery, s.r.o., se
sídlem Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4, IČO 289 85 681, provozovatel kolektivního
systému REMA Battery (dále jen „Pořadatel“).
Více informací na
battery/familybox/

webových

stránkách

pořadatele

https://www.rema.cloud/rema-

2. Termín Soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky v době od 1. 5. 2020 do 31. 7. 2020 včetně.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu doby trvání Soutěže.

3. Předmět Soutěže
Předmětem Soutěže je zaslání fotografie vybarvené krabičky na vysloužilé baterie
a akumulátory v omalovánkové verzi – FamilyBox.
FamilyBox je možné zdarma objednat na stránkách https://www.rema.cloud/remabattery/familybox/ K omalovánkovému boxu obdrží soutěžící i pastelky. FamilyBoxy i pastelky
budou zasílány do vyčerpání zásob.

4. Podmínky účasti v soutěži
Soutěže se může zúčastnit každé dítě od 4 do 13 let. Podmínkou pro zařazení do Soutěže je
zaslání fotografie vybarveného FamilyBoxu omalovánkového typu. Fotografie z mobilního
telefonu postačí, jen nesmí být rozmazaná. Minimální velikost v pixelech by měla být 800x600.
Vyhodnocení Soutěže proběhne formou losování z doručených fotografií na adresu
komunikace@rema.cloud Fotografie je nutné zaslat nejpozději do 31. 7. 2020.
Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby, které se svou činností
podílejí na organizaci této Soutěže, a osoby těmto osobám blízké dle ustanovení zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel si vyhrazuje právo
Soutěž předčasně ukončit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, jakož i právo
kdykoliv Soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání Soutěže. Případné ukončení
Soutěže bude avizováno na webových stránkách Pořadatele.

5. Soutěžní ceny
Pro 3 výherce jsou připraveny ceny v podobě designového přívěsku z kolekce Trash Made
a poznámkového bloku REMA. Vítězům zprostředkuje Pořadatel výhru po předchozí dohodě
prostřednictvím přepravní společnosti. Ceny budou předány po vyhlášení výsledků v období od
3. 8. 2020 do 31. 8. 2020.

6. Vyhodnocení Soutěže a Výhra
Výherci Soutěže budou zveřejněni 3. 8. 2020 od 12:00 hodin na webových stránkách
Pořadatele https://www.rema.cloud/rema-battery/familybox/ a na Facebookových stránkách
Trash Made.
Neposkytne-li vítěz k převzetí Výhry potřebnou součinnost, ztrácí na Výhru nárok a Výhra
propadá. Pořadatel neodpovídá za situaci, kdy nebude možné vítěze kontaktovat na jím
uvedených kontaktech nebo nebude-li možné Výhru zaslat na adresu vítěze a Výhra z těchto
důvodů nebude moci být předána. V takovém případě vítěz ztrácí nárok na Výhru a Výhra
propadá.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Okamžikem přihlášení do Soutěže (zasláním fotografie) soutěžící uděluje souhlas se
zpracováním poskytnutých osobních údajů, fotografií a audiovizuálních materiálů společnosti
společnost REMA Systém, a. s., se sídlem Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, IČO
645 10 263 a současně souhlasí s podmínkami Soutěže uvedenými na stránkách Pořadatele.
Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje soutěžící na dobu neurčitou.
Současně soutěžící bere na vědomí, že tyto údaje mohou být zpřístupněny partnerům Soutěže
a použity k marketingovým účelům. Tyto údaje poskytuje soutěžící dobrovolně a bere na
vědomí, že je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním
osobních údajů v průběhu Soutěže je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za
následek vyloučení ze Soutěže a ztrátu nároku na Výhru, stane-li se tak před jejím předáním.
Bližší informace k ochraně osobních
https://www.rema.cloud/gdpr/.
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