Obchodní podmínky marketingové kampaně - Registruj nebo prodlužuj svou .CZ doménu u
Gigaserver.cz a získej nový Iphone 5 nebo získej vstupenky do multikina.

1) Společnost Seonet Multimedia s.r.o. se sídlem Krnovská 233/135, 747 07 Opava, IČO
27522041, která provozuje služby Gigaserver.cz a Gigadesign.cz, dále jako „Pořadatel“ vydává
obchodní podmínky marketingové kampaně „Registruj nebo prodlužuj svou .CZ doménu u
Gigaserver.cz a získej nový Iphone 5, Registruj nebo prodlužuj svou .CZ doménu u
Gigaserver.cz a získej vstupenky do kina.“, dále jen „kampaň“.
Kampaň zajišťuje společnost Seonet Multimedia s.r.o. se sídlem Krnovská 233/135, 747 07
Opava, IČO 27522041, dále jen „Organizátor“.
2) Předmětem kampaně je denní a čtrnáctidenní soutěž, které se účastní zákazník, který
realizuje objednávku .CZ domény s následnou registrací nebo prodloužení stávající .CZ
domény. Do soutěže jsou zařazeni jak zcela noví tak i stávající klienti organizátora.
Předmětem denní výhry je možnost získat 5 x 2 ks poukazů pro vstup do multikina Cinestar
nebo Cinemacity dle výběru výherce. Předmětem čtrnáctidenní výhry je možnost získat
mobilní telefon značky Apple Iphone 5 16 GB, Black. Celkem bude v rámci soutěže
poskytnuto 420 ks vstupenek pro 210 jednotlivých výherců a 3 ks mobilních telefonů značky
Apple Iphone 5 16 GB, Black.
3) Kampaň je určena pro veřejnost na internetové adrese http://www.gigaserver.cz/
Kampaně Organizátora se může zúčastnit každý, s výjimkou osob, které jsou v pracovně právním nebo jiném obdobném právním vztahu k Pořadateli nebo osoby spolupracující přímo
či nepřímo na realizaci kampaně a mají přístup k relevantním informacím.
4) V případě nové registrace .CZ domény se do kampaně zařadí klient objednávkou, následnou
platbou a registrací .CZ domény – objednávku je možné provést prostřednictvím obj.
formuláře na adrese https://www.gigaserver.cz/hosting-a-domeny/objednavka-sluzeb/
V obj. formuláři je nutné provést objednávku nové .CZ domény. Objednávka hostingového
tarifu není vyžadována. Nová .CZ doména může být pouze na tzv. parkingu, který je veden
zdarma.
Registrace domény může být provedena i prostřednictvím subregistrátorského rozhraní na
adrese https://domeny.gigaserver.cz Do losování je registrace zařazena v den registrace .CZ
domény nebo dnem samotného prodloužení .CZ domény u stávajících nebo nových klientů.
CZ. doménu je možné prodloužit i v době, kdy doméně nekončí její předplacené období –
stačí nás kontaktovat ohledně požadavku prodloužení .CZ domény prostřednictvím technické
podpory. Zároveň do soutěže jsou zařazeny i transfery a následné prodloužení .CZ domény od
jiných registrátorů.

Pro účast v soutěži je nutné aby registrace nebo prodloužení .CZ domény byla provedena v
období od 5. listopadu 2012 do 16. prosince 2012. Dnem zařazení do soutěže je samotné
prodloužení nebo registrace nové .CZ domény.
5) Jeden uživatel má opakovanou možnost účastnit se kampaně jak v denním tak i ve
čtrnáctidenním losování výher. Jedno prodloužení .CZ domény, popř. jedna registrace .CZ
domény je „losem“ pro účast v soutěži – Tzn. registrace domény a následné prodloužení .CZ
domény je považováno jako dva „losy“ pro účast v soutěži.
6) Kampaň probíhá od 5. listopadu 2012 do 16. prosince 2012. Pro kampaň je vyhrazeno celkem
420 ks vstupenek pro 210 jednotlivých výherců a 3 ks mobilních telefonů značky Apple
Iphone 5 16 GB, Black. Jednotlivé výhry budou zaslány dávkově. Denní výhry budou zaslány
poštou popř. pokud to umožní dodavatel vstupenek tak i elektronickou poštou. Čtrnáctidenní
výhry budou zaslány prostřednictvím poštovní zásilky. Výhry budou zaslány dávkově
nejpozději v týdnu od 17. prosince 2012.
Zásilky budou zaslány na korespondenční adresu klienta, která je vedena v zák. účtu klienta –
nikoliv na údaje, které jsou vedeny ve whois registrované nebo prodlužované domény.
Každý den v období od 5. listopadu 2012 do 16. prosince 2012 bude v rámci uskutečněných
registrací a prodloužení .CZ domén daného dne vylosováno 5 výherců, kteří získají 2 ks
poukazů pro vstup do multikina Cinestar nebo Cinemacity dle výběru výherce. Výherci denní
soutěže budou zveřejněny následující den do 20:00 hodin na stránkách organizátora soutěže
– tzn. na adrese http://blog.gigaserver.cz/ a na Facebook profilu na adrese
http://www.facebook.com/gigaserver
Každých 14 dní dojde k losování čtrnáctidenní výhry, kde budou ve slosování veškeré
registrace nebo prodloužení .CZ domény za uplynulé čtrnáctidenní období. Výhrou v této
části soutěže je mobilní telefon Apple Iphone 5 16 GB, Black.
Termíny čtrnáctidenního losování:
Období
5.-18.11.2012
Období
19.11.-2.12.2012
Období
3.12.-16.12.2012

losování a zveřejnění výherce 19.11.2012
losování a zveřejnění výherce 3.12.2012
losování a zveřejnění výherce 17.12.2012

Výherci čtrnáctidenní soutěže budou zveřejněny ve výše uvedený termín do 20:00 hodin na
stránkách organizátora soutěže – tzn. na adrese http://blog.gigaserver.cz/ a na Facebook
profilu na adrese http://www.facebook.com/gigaserver

7) Účastník soutěže prohlašuje, že se bude chovat řádně, bude dodržovat obch. podmínky
kampaně a nebude jednat v rozporu s dobrými mravy. Při porušení této povinnosti si
Pořadatel vyhrazuje právo účastníka ze soutěžní hry bez jakékoli náhrady vyloučit. Stejně tak
bude účastník ze soutěžní hry bez jakékoli náhrady vyloučen, pokud Pořadatel zjistí nebo
budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany
některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhody.
8) Výhru není možné vymáhat právní cestou.
9) Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ohledně sporných otázek vzniklých v
souvislosti s průběhem kampaně.
10) Pořadatel je oprávněn pozměnit nebo upravit pravidla kampaně či kampaň pozastavit a v
krajních případech ukončit, a to zejména v případě, nastanou-li závažné a mimořádné
okolnosti, zásadním způsobem bránící řádnému průběhu kampaně. Pořadatel neodpovídá za
úplnost výtažku z těchto obch. podmínek kampaně, které mohou být ve zkrácené verzi
komunikovány na propagačních materiálech v souvislosti s probíhající kampaní. Tyto obch.
podmínky jsou považovány v rámci kampaně za jediné, úplné a konečné.
11) Účastí v kampani projevuje každý účastník kampaně svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje
se je plně dodržovat.
12) Registrací do soutěže a vyplněním své e-mailové adresy dává účastník soutěže souhlas s
využitím této adresy pro zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o
službách informační společnosti, a to doby odvolání tohoto souhlasu.
13) Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za jakékoli případné škody vzniklé výhercům v
souvislosti s užíváním výhry.
14) Účastí v kampani vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu
této soutěže Pořadatelem, tj. společností Seonet Multimedia s.r.o, se sídlem Krnovská
233/135, 747 07 Opava, IČO 27522041 a Organizátorem, jakožto správci, za účelem
vyhodnocení kampaně a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a
zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací e-mailem,
jakož i dalšími elektronickými prostředky, a to do odvolání souhlasu, nejpozději. Účastník
soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu
osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb.. Udělení
souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán. V případě
pochybností, která se týkají zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s
dotazem na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zároveň účastník
kampaně souhlasí s předáním potřebných osobních údajů třetí straně (poštovní společnost)

z důvodů rozeslání zásilek účastníkům kampaně. Osobní údaje jsou předány pouze výhradně
pro zpracování rozesílky a nebudou žádným jiným způsobem třetí stranou (poštovní
společnost) dále zpracovávány.
15) Tyto obch. podmínky kampaně nabývají platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění na
stránkách organizátora http://www.gigaserver.cz/
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně soutěže je možné kontaktovat Pořadatele na e-mailu
info@gigaserver.cz

