
Pravidla soutěže „VYHRAJTE DŘEVO NA CELOU ZIMU“ pro kamna 

HAAS+SOHN a foto návštěvu v časopise Můj dům 

1.9. – 30.11.2018 

 

Podmínky soutěže: 

Být majiteli/uživateli krbových či peletových kamen nebo krbové vložky od HAAS+SOHN 

Podělit se s námi o fotky interiéru s kamny HAAS+SOHN a připojit jejich krátký příběh 

Umožnit zveřejnění Vašich fotek na webu a sociálních sítích společnosti HAAS+SOHN Rukov a 

partnerů soutěže 

Soutěž je platná na území ČR a zaměstnanci firmy HAAS+SOHN Rukov se nesmí účastnit 

 

Jak se zapojit do soutěže? 

Sledujte nás na webu www.haassohn-rukov.cz , FB @haassohnrukov , Instagramu 

@haassohnrukov a portálech www.dumabyt.cz a www.mujdum.cz , v časopise Můj dům a 

letáčcích ve vybraných prodejnách 

Vyfoťte svá kamna od HAAS+SOHN ve Vašem interiéru a pošlete 2 fotky (jedna fotka celkový 

pohled v interiéru a 1 fotka na detail, že se jedná o kamna HAAS+SOHN) s krátkým příběhem 

kamen v době trvání soutěže (každý účastník se smí zapojit do soutěže pouze jednou) a 

uveďte své telefonní číslo, abychom Vás mohli kontaktovat v případě výhry 

Své fotky zasílejte buď na adresu soutez@haassohn.com  nebo přes linky na našich online 

portálech (viz bod 1) 

 

Co můžete vyhrát/Jaké na Vás čekají výhry? 

Po skončení každého měsíce vybere 3 výherce, na které čeká: 

1.místo – plná dodávka dřeva (2 kubíky) se závozem až k domovu 

2.místo – měřič vlhkosti dřeva 

3.místo – čistič skla a reklamní předměty HAAS+SOHN 
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Po skončení všech 3 kol – hlavní výherce získá 

Focení od profesionálního fotografa a uveřejnění foto návštěvy v časopise Můj dům a na 

portálech www.mujdum.cz, www.dumabyt.cz , na webu společnosti HAAS+SOHN Rukov 

www.haassohn-rukov.cz , na blogu Prima chvíle a sociálních sítích společnosti HAAS+SOHN 

Rukov 

Roční předplatné časopisu Můj dům pro všechny vyhlášené soutěžící 

 

 

Právní rámec soutěže  

Zasláním fotografií se stáváte účastníky soutěže a zároveň souhlasíte s jejich zveřejněním 

společností HAAS+SOHN Rukov s.r.o. a jejími partnery soutěže. 

Zasláním fotografií dáváte souhlas s případnou návštěvou fotografa a týmu HAAS+SOHN u vás doma. 

Výherce soutěže vybírá tým společnosti HAAS+SOHN Rukov. Určení výherce je vyjádřením 

subjektivního názoru pracovníků firmy HAAS+SOHN Rukov. Výhra není soudně vymahatelná. 

Společnost HAAS+SOHN Rukov si vyhrazuje právo některé fotografie do soutěže nezařadit. 

Ceny soutěže jsou pevně definované a nelze je zaměnit za jiné zboží ani finanční hotovost. 

Zpracování osobních údajů ze strany společnosti HAAS+SOHN Rukov s.r.o, jako správce, probíhá 

v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon“) a s 

Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679, dále jen jako ,,Nařízení“) 

Pro účely účasti v soutěži a předání výhry mohou být zpracovávány následující osobní údaje: 

jméno a příjmení 

e-mailová adresa 

telefonní kontakt 

adresa trvalého nebo přechodného bydliště 

Fotografie domu účastníka soutěže, zejména jeho interiéru. 

 
Osobní údaje soutěžících budou společností HAAS+SOHN  Rukov s.r.o, zpracovávány po dobu 10 let od 
začátku soutěže.  
 
Máte právo získat od HAAS+SOHN Rukov s.r.o potvrzení, zda Vaše osobní údaje, které se Vás týkají, 
jsou či nejsou zpracovávány, a máte právo získat přístup k těmto Vašim osobním údajům. Na základě 
Vaši žádosti zaslané na email infocz@haassohn.com.Vám poskytneme veškeré informace o zpracování 
Vašich osobních údajů.  
 
V případě, že zjistíte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesně nebo chybně zpracovávány, máte právo na 
to, abychom Vaše osobní údaje opravili. 
 
Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel 
potřebné, po uplynutí doby zpracování Vaše osobní údaje vymažeme. V případě, že máme povinnost 

http://www.mujdum.cz/
http://www.dumabyt.cz/
http://www.haassohn-rukov.cz/
mailto:infocz@haassohn.com


osobní údaje i dále uchovávat, dojde k výmazu Vašich osobních údajů, které nejsou již nadále 
potřebné pro původní účely zpracování, uplynutím zákonem stanovené doby.  
 
Máte právo na to, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili pokud: i) popíráte přesnost 
Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních 
údajů ověřit; nebo ii) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz Vašich osobních údajů a žádáte 
místo toho o omezení jejich použití; nebo iii) již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely 
zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo iv) jste 
vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad 
Vašimi. Žádost na omezení zpracování Vašich osobních údajů můžete zaslat na email: 
infocz@haassohn.com. 
 
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je nutné podat správci 
na infocz@haassohn.com. HAAS+SOHN Rukov s.r.o Vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud 
neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy 
a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 
 
Máte právo získat od s HAAS+SOHN Rukov s.r.o Vaše osobní údaje, které jste HAAS+SOHN Rukov s.r.o 
poskytl a tyto předat jinému správci. Vaše osobní údaje Vám budou předány ve strukturovaném běžně 
používaném a strojově čitelném formátu.  
  
Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění 

povinností HAAS+SOHN Rukov s.r.o k dozorovému úřadu, kterým je v Úřad pro ochranu osobních 

údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz 
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