SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
LETNÍ SOUTĚŽ O DVĚ LETENKY DO LONDÝNA
Přinášíme vám exkluzivní letní soutěž FRESCO TRAVEL o 2 letenky do Londýna s leteckou
společností Air Berlin.

Pravidla soutěže
Registrujte se do 30.8. 2014 pod svým jménem, příjmením a emailem na webových stránkách
www.fresco-travel.cz a odpovězte na tipovací otázku: „Kolik vystaví FRESCO TRAVEL v měsíci srpnu
2014 letenek?“
Cenu získá soutěžící, který nejlépe odhadne počet vystavených letenek FRESCO TRAVEL
v měsíci srpnu 2014.
Soutěž začíná 28.7.2014 v 0:00 a končí 31.8.2014 ve24:00. Poskytovatelem soutěže je
FRESCO TRAVEL s.r.o., třída Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno, kontakt: rezervace@fresco-travel.cz,
telefon: 515 915 108, 739 680 929. Vyhlášení výherce soutěže proběhne dne 5.9.2014, kdy bude
kontaktován výherce. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti FRESCO TRAVEL a jejich
rodinní příslušníci. Výhru není možné vyměnit za jiný produkt ani vyplatit ve finanční hotovosti.
Soutěžící účastí v soutěži souhlasí dále se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů soutěžícího
(dále jen „údaje“) do databáze společnosti FRESCO TRAVEL jakožto správce (dále jen „Společnost“),
a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj.
nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných
aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona
č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto
údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000
Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese
společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních
údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

Podmínky výherních letenek:
1. Soutěž probíhá o 2 zpáteční letenky v ekonomické třídě z Vídně do Londýna se společností Air Berlin.
2. Letenky musí být vystaveny nejpozději do 31. prosince 2014.
3. Cesta musí být uskutečněna do 31.5.2015.
4. Letenky mohou být rezervovány pouze v tarifní třídě W.
5. Výherce musí vzít v potaz, že termín, který si zvolí pro přílet a odlet může být z kapacitních důvodů
vyprodán, a proto je nutné si zvolit náhradní termín odletu a příletu do výherní destinace.
6. Výherní letenky platí pouze pro výherce a pro jednu osobu jako doprovod.
7. Po vystavení jsou výherní letenky neměnné, nevratné.
8. Výherní letenky lze využít pouze na letech provozovaných společností Air Berlin.
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