
 
 

 

Endress+Hauser Czech s.r.o. 
Olbrachtova 2006/9 

140 00 Praha 4 

Telefon +420 241 080 450 

Fax +420 241 080 460 

info@cz.endress.com 
www.cz.endress.com  

Endress+Hauser Czech s.r.o. vyhlašuje u příležitosti 50 let společnosti 
Endress+Hauser na českém a slovenském trhu 
nálepkovou soutěž o hodnotné ceny 

„Půl století“. 

Vylepte nálepku „50 let 
Endress+Hauser Česká republika“ u 
sebe doma, na pracovišti, na auto, 
motorku… Buďte originální, ale 
nepřekračujte při tom zákon.  

Nalepenou nálepku vyfoťte a fotky vložte na 
www.facebook.com/EndressHauserCzech/ nebo je pošlete na 
promotion@cz.endress.com  
 
Autor fotky s nejoriginálnějším nápadem obdrží špičkový batoh HALFAR® STEP 22 L a 10 
vylosovaných autorů obdrží sportovní lahev "Tritan™".  
 
 
Kompletní pravidla soutěže „Půl století“  
1. Úvod 

1.1 Organizátorem soutěže je společnost Endress+Hauser Czech s.r.o., IČO: 25708368, s registrovaným sídlem 
Olbrachtova 2006/9, Praha 4, Česká republika. 
1.2 Účastníkem soutěže je osoba starší 18 let, která obdrží od organizátora nebo kteréhokoli zaměstnance 
Endress+Hauser Czech s.r.o. samolepky „50 let Endress+Hauser Česká republika“. Zaměstnanci společnosti a 
jejich rodinní příslušníci se mohou zúčastnit bez nároku na uvedené ceny. 

2. Účel soutěže 
2.1 Účastník soutěže použije samolepku tak, že ji kreativním způsobem vylepí na území České nebo Slovenské 
republiky a zašle organizátorovi fotografii umístění prostřednictvím facebooku na 
www.facebook.com/EndressHauserCzech nebo e-mailu na adresu: promotion@cz.endress.com a uvede své 
jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon. 
2.2 Samolepky mohou být vylepeny jen na místech, k jejichž využití je oprávněn samotný účastník. Na ostatních 
místech je může účastník vylepit pouze za předpokladu, že si předem opatří souhlas oprávněné osoby. 
2.3 Účastník se může zúčastnit soutěže opakovaně, nejvíce však s pěti fotkami. 
2.4 Organizátor vyhodnotí ze zaslaných fotografií jednu nejoriginálnější. Toto vyhodnocení provedou anonymně 
zaměstnanci Endress+Hauser Czech s.r.o. Účastník, který zaslal tuto fotografii, získává vysoce kvalitní batoh 
HALFAR® STEP 22 L. 
2.5 Dalších 10 autorů organizátor ze zaslaných fotografií vylosuje. Účastník, který zaslal vylosovanou fotografii, 
získává sportovní lahev "Tritan™". Fotografie vyhodnocená jako nejoriginálnější se tohoto losování neúčastní. 

3. Doba soutěže  
3.1 Soutěž probíhá v období od 1.6.2018 do 30.9.2018 
3.2 Vyhodnocení soutěže proběhne do 15.10.2018 a bude zveřejněno na facebookové stránce 
EndressHauserCzech a na webových stránkách www.cz.endress.com 

4.   Prohlášení organizátora 
4.1 Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zrušit či změnit. 

5.  Ochrana osobních údajů 
5.1 Účastník účastí v soutěži vyslovuje souhlas se zpracováním veškerých osobních údajů, které organizátorovi 
sdělí. Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly využity k realizaci a splnění podmínek soutěže. Zároveň 
účastník souhlasí s užitím a zpracováním osobních údajů pro marketingové účely organizátora, zejména pro 
prezentaci výsledků soutěže, zasílání obchodních sdělení, pozvánek na akce organizátora apod. Organizátor 
prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
5.2 Účastník uděluje organizátorovi souhlas s užitím fotografií či jiných obrazových záznamů, které 
organizátorovi poskytl, výhradně pro marketingové účely organizátora. Účastník zároveň stvrzuje převzetím 
nálepky „50 let Endress+Hauser Česká republika“, že byl seznámen s pravidly soutěže. 
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