ÚPLNÁ PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ ZONER PHOTO STUDIO X OD SPOLEČNOSTI LENOVO
Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel promo akce ZONER PHOTO STUDIO
ZDARMA (dále jen „programu zdarma“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně
upravuje pravidla uvedené akce určené účastníkům na území České a Slovenské republiky.
1. PROVOZOVATEL A ORGANIZÁTOR AKCE
Provozovatelem akce je společnost Lenovo Technology B.V. organizační složka, se sídlem
Jankovcova 1603/47a, PSČ 170 00, Praha 7, Česká republika, IČO: 27243869, DIČ CZ27243869.
Organizátorem akce je Fox Hunter s.r.o., se sídlem Přemyslovská 211/46, PSČ 130 00, Praha 3,
Česká republika, IČO: 279 363 25, DIČ CZ279 363 25 (dále jen „organizátor“).
2. TERMÍN KONÁNÍ AKCE
Akce probíhá denně na území České republiky a Slovenské republiky od 1.9.2021 do 28.2.2022 24:00
včetně (dále jen “termín akce”). Po tuto dobu je možné zakoupit produkt Lenovo, ke kterému se tato
akce vztahuje (dále jen “kvalifikovaný produkt”) a zaregistrovat se na stránkách www.lenovo.cz/
zoner,nebo www.lenovo.sk/zoner pro získání programu zdarma.
3. ÚČASTNÍCI AKCE
Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky nebo
Slovenské republiky, která splní tato pravidla akce (dále také „účastník“).
POPIS AKCE A KVALIFIKOVANÝ POŽADAVEK NA ZÍSKÁNÁ PROGRAMU ZDARMA
Nárok na program zdarma se vztahuje k zařízením Lenovo zakopeným v České republice a na
Slovensku, u kterých bylo viditelně označeno, že jsou součástí této promo akce.
Takto zakoupený kvalifikovaný produkt v termínu akce musí zákazník registrovat nejpozději ke
konečnému termínu registrace.
4. PODMÍNKY ZAPOJENÍ DO AKCE
Účastník akce musí navštívit webové stránky www.lenovo.sk/zoner, nebo www.lenovo.cz/zoner a
zadat své jméno a příjmení, e-mail, sériové číslo notebooku a především nahrát účtenku, nebo
fakturu spojenou s nákupem zařízení.
Po odeslání formuláře bude registrační formulář zkontrolován organizátorem akce a v případě splnění
všech požadavků pro získání nároku na program zdarma obdrží účastník automaticky vygenerovaný email ze systému v němž bude i klíč určený k akvitaci programu.
Aktivace programu probíhá na stránkách společnosti Zoner https://www.zoner.cz/download po
stažení, provedení instalace a zadání klíče do svého účtu, který byl účastníkovi zaslán na email.
5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Svou účastí v akci potvrzuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že provozovatel a
organizátor jsou oprávněni užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění občanského
zákoníku.
Účastníci akce pomocí tlačítka pro registraci k odběru marketingových informací na webu
www.lenovo.sk/zoner nebo www.lenovo.cz/zoner souhlasí se zařazením všech jím vyplněných či jinak
poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze provozovatele, jakožto správce a s jejich
následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely,

tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných
aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle
zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím, že k
těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva podle § 11 a 21 zák. č.
101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně
kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu
těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě
pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit, případně se s podnětem může
obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.
6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Do akce nebudou zařazeni účastníci, jejichž údaje nebudou, byť jen okrajově, nebo částečně splňovat
stanovené podmínky akce. Rozhodnutí provozovatele je konečné, bez možnosti jakéhokoliv odvolání
ze strany účastníka. Ten bude však vyzván k možnému dodatečnému doplnění poskytnutých údajů.
Do akce nebudou zařazeni ti účastnici, jejichž údaje budou vyplněné v rozporu s těmito pravidly akce
nebo budou obsahovat nepravdivé údaje.
Organizátor ani provozovatel nenesou žádnou odpovědnost za případné škody způsobené
účastníkům v souvislosti s užíváním programu. Reklamace získaného programu je vyloučena.
Organizátor ani provozovatel nenesou žádnou odpovědnost za případné důsledky komentářů či
fotografií umístěných účastníky na stránkách a na sociálních sítích.
Provozovatel ani organizátor neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení v doručení infromačních
zpráv a samotného programu zasílané prostřednictvím elektronické pošty.
Provozovatel akce si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo akci ukončit.
Provozovatel je oprávněn změnit pravidla akce či technické nebo organizační zabezpečení akce, a v
takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách akce
www.lenovo.cz/zoner a www.lenovo.sk/zoner.
Účast v akci není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Tato úplná pravidla akce jsou k dispozici u organizátora a provozovatele akce, na stránkách akce
či k vyžádání na adrese soutez@lenovo.cz.
V Praze 1. 4. 2021

