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Soutěžní podmínky a ochrana osobních údajů
Hobby chovatelé a pet Verlag GmbH & Co KG nabízí akce spojené s tím, že vyhraje soutěže 
hrací kartu a na internetových stránkách "www.europaschau-leipzig.de" na. Účast v těchto 
soutěžích a jejich realizace závisí na následujících ustanoveních.

§ 1 tombola
1. Tyto soutěže jsou řízeny hobby a malé chovatele zvířat Verlag GmbH & Co KG, ve 

spolupráci s různými partnery. 
2. Účastník se do soutěže vyplněním všechny otázky nebo registrační formuláře.

§ 2 účastníci
1. Oprávněné osoby ve věku 18 let Věku. 
2. Efektivní účast v loterii je k dispozici pouze tehdy, pokud všechny účastníka osobních údajů 

za úplné a pravdivé. 
3. Každý účastník se může účastnit loterie pouze jednou, pokud se nejedná o možnosti účasti 

více výslovně hobby a malých chovatelů Verlag GmbH & Co KG. 
4. Účast v loterii není na nákup zboží nebo využívání služeb. Ani nákup zboží a / nebo služby, 

ani vydání údajů pro marketingové účely zvýšit účastníkům šanci vyhrát.

§ 3 Vyloučení ze soutěže
1. Zaměstnanci hobby a malých chovatelů zvířat Verlag GmbH & Co KG, jejími dceřinými 

společnostmi příslušné distribuci a spolupráci partnerů a příslušných členů výše uvedených 
zaměstnanců a spolubydlící její domácnosti, jsou vyloučeni z účasti. 

2. V rozporu s těmito podmínkami rezerv hobby a malé zvíře chovatelů Verlag GmbH & Co 
KG si vyhrazuje právo 
vyloučit osoby z loterie. 

3. Vyloučeny jsou rovněž lidé, kteří používají nelegální pomůcky nebo jinak manipulovat s 
přínosy. Pokud je to vhodné, ale zisky jsou následně popřel a kultivovaný v těchto 
případech.

§ 4 Provádění a realizace
1. Provádění sázkách a výběr cen je zodpovědný za fandy a malé chovatele zvířat Verlag 

GmbH & Co KG nebo jejich příslušných partnerů. 
2. Dodávky k dodávce zisku bude určena podle fandy a malé chovatele zvířat Verlag GmbH & 

Co KG a jejich partnerů. Je-li převod zisku nebo za okolností, rozumně možné získat 
odpovídající náhradě příjmů vítěze. Žádost o platbu v hotovosti nebo naturálních příjmů 
cestování je v každém případě. 

3. Výherci budou informováni o hobby a malých chovatelů Verlag GmbH & Co KG, a možná 
na -leipzig.de www.europaschau publikovaných a / nebo strany partnera podle jména. Díky 
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této formě publikace, vítěz výslovně souhlasí. Hobby chovatelé a pet Verlag GmbH & Co 
KG je oprávněn k přenosu dat na vítěze z partnerů s cílem usnadnit poskytování cenu. 
Pokud fandy a malé zvíře chovatelů Verlag GmbH & Co KG je pouze e-mailovou adresu 
vítěze vyhlašuje vítěze e-mailem budou vyrozuměni e-mailem jinak normální. Pokud 
výherce nebude do čtyř týdnů po zisku Release (vstupenky Win 48 hodin před akcí), pak 
nárok klesá na spodním řádku. Za správnost e-mailové / poštovní adresu účastníka 
zodpovědnost. 

4. Za účastníka v loterii pouze jednu cenu, pokud není výslovně řečeno jinak. Několik 
účastníků našli to správné řešení, určení losem. 

5. Peněžní ceny budou vyplaceny vítěze. S dodávkou hobby chovatele a domácí zvířata 
Verlagsgesellschaft mbH & Co KG je povinnost provádět. Je-li výběr do jednoho měsíce po 
odeslání neziskového propuštění z důvodů, které nejsou zastoupeny mbH ze záliby a malých 
zvířat chovatelů Publishing Company & Co KG závěru, propadá výhra. Nároky na hobby a 
malých chovatelů Verlag GmbH & Co KG jsou pak vyloučeny. 

6. V případě auta na vítěz zisku bude zodpovědný za poskytování prodejce automobilů nazvat. 
Auto není vyzvednout do jednoho měsíce po odeslání oznámení zisku, propadá výhra. 
Veškeré náklady, které jsou způsobeny na shromažďování, a jakékoliv další následné 
náklady (daně, pohonné hmoty, opravy, pojištění atd.), nese výherce. 

7. Ve vítězství cestovní probíhá prostřednictvím cestovní kanceláře. Touroperátor bude 
kontaktovat výherce v souvislosti, když přijímá data z hobby a malých chovatelů Verlag 
GmbH & Co KG. Cesta musí být podána ve lhůtách stanovených cestovní kanceláře. 
Nechoď tam provést cestu do data stanoveného z důvodů, které je odpovědné za ani hobby a 
malých chovatelů Verlag GmbH & Co KG nebo jejich příslušných partnerů a služeb 
cestovního ruchu, je zisk vypršel nárok. 
s potvrzením o prohlídky je předmětem vítěze cestovní podmínky pořadatele. Příjezd a 
odjezd do místa odletu (letiště, nádraží, apod.) hradí výherce. Kromě toho také nese veškeré 
soukromé náklady (minibar, telefon, atd.), které vznikly během cesty. Vítěz a jakékoli 
spolucestujících musí být schopni prokázat, že jsou držiteli platného dokladu totožnosti a 
potřebná víza a jiných cestovních dokladů je nezbytná. 

8. Platba v hotovosti majetku a cestování zvítězit není možné. 
9. Stížnosti by měly být zaslány do soutěže s uvedením do 14 dnů ode dne, co se dozvěděla o 

důvodech písemně, sro na hobby a malých zvířat chovatelů Publishing Company & Co KG. 
Telefonicky nebo pozdní stížnosti nelze upravovat. V pozdních stížností, může účastník 
nemá být nazýván, hobby a malé zvíře chovatelů Verlag GmbH & Co KG, v případě 
opožděných příznaků své povinnosti plnit.

§ 5 Ochrana dat, zpracování a přenos dat
1. Pro účast v loterii, je nutné se zaregistrovat. Nárok na registraci neexistuje. Registrací se 

účastník výslovně souhlasí s tím, že chovatelé hobby a pet shop Verlag GmbH & Co KG a 
její distribuční partneři potřebná data a používat jej pro reklamní, informační a průzkum 
trhu. Data jsou uložena pouze na hobby a malé chovatele zvířat Verlag GmbH & Co KG a 
zpracovány. Ty nebudou poskytnuty třetím stranám, pokud působí jako distributor nebo 
poskytovatele služeb ve smyslu zákona) pro fandy a malých chovatelů Verlag GmbH & Co 
KG. 
Souhlas k ukládání a analýzu shromážděných údajů, které účastníci být kdykoliv odvolat. 

2. Hobby chovatelé a pet Verlag GmbH & Co KG je povinen dodržovat právní předpisy 
týkající se ochrany údajů a že bude zachovávat mlčenlivost o telekomunikacích. Zejména se 
odkazuje v této souvislosti na ochranu údajů informace.



§ 6 předčasného ukončení soutěže
1. Hobby chovatelé a pet Verlag GmbH & Co KG si vyhrazuje právo zrušit soutěž kdykoliv 

bez předchozího upozornění nebo ukončit. Tato možnost dělá koníček a malé zvíře 
chovatelů Verlag GmbH & Co KG zejména na použití, pokud z technických důvodů (např. 
viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyba v hardware nebo software) nebo z 
právních důvodů, vlastní Realizace hry nemůže být zaručena. Pokud takové ukončení bylo 
způsobeno chováním účastníka, pak hobby a malých zvířat chovatelé požadují výměnu 
Verlag GmbH & Co KG od této osoby poškození. 

2. Výkon a škody za předčasné ukončení účastníka soutěže jsou vyloučeny.

§ 7 Odpovědnost
1. Hobby chovatelé a pet Verlag GmbH & Co KG je zdarma s předáním zisky ze všech 

závazků. Pro právní a / nebo vady neručí. Hobby chovatelé a pet Verlag GmbH & Co KG 
nezaručuje žádné kvality zisků. Zařízení se mohou lišit od jednotlivých postav. 

2. Pohledávky, které odkazují na výsledné zisky jsou vyrobeny přímo na partnera, který 
zveřejní své zisky. 

3. Vyhlášení vítězů bude měnit. 
4. Koníčkem a malé zvíře chovatelů Verlag GmbH & Co KG není odpovědná za škodu 

způsobenou zpožděním chyby, nebo přerušení přenosu nebo problémy s technickým 
vybavením a služby, nesprávné obsahu, ztráty nebo odstranění virů dat, nebo jinak 
vyplývající z účasti v soutěžích, pokud k takovému poškození může mbH z hobby chovatele 
a domácí zvířata vydavatelstvím & Co KG, jejíž manažeři, zaměstnanci nebo zástupci) jsou 
způsobeny úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 

5. Je-li cestovní odpovídá na zisky a malé hobby chovatelů Verlag GmbH & Co KG stále není 
na následky oprávněného změny v cestovním nabídky nebo odůvodněného zrušení zájezdu 
ze strany cestovní kanceláře nebo jeho úpadek. Možnost platby cestovního hodnoty je 
vyloučeno.

§ 8 Různé
1. Rozhodnutí je konečné. 
2. Jednotlivá ustanovení soutěžních podmínek musí být nebo se stane neplatným, platnost 

zbývajících podmínek hospodářské soutěže by zůstaly nedotčeny. 
3. Tyto soutěžní podmínky v každém ročním hobby mbH a malých chovatelů nakladatelství & 

Co KG se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Berlin, 12.14.2011
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