Pravidla soutěže #RESTUgril
1. Soutěž pořádá Restu s. r. o., sídlem Praha 5 - Hlubočepy, V bokách III 257/5, PSČ 152
00, IČO: 28993063
2. Soutěž probíhá od 13. 7. 2016 do 13. 8. 2016 do 23:59 hod.
3. Pro účast v soutěži je nutné být registrovaný na stránkách Restu.cz a učinit minimálně
1 rezervaci v průběhu soutěže, tj. navštívit reálně restaurace skrze rezervaci přes
Restu.cz a posléze ohodnotit svou návštěvu recenzí v min. rozsahu 160 znaků. To vše
v rozmezí od 13. 7. 2016 do 13. 8. 2016 do 23:59 hodin.
4. Při tvorbě rezervace je nutné do poznámky uvést číselný TIP na soutěžní otázku ve
formě TIP: -váš číselný tip-.
5. Každý týden vyhraje 1 soutěžící 1 gril. Vítězem se stává ten soutěžící, jehož tip na
soutěžní otázku, zveřejněnou na Restu.cz Facebooku, bude nejblíže správnému číslu.
Gril je v hodnotě 4 900 Kč. Ti soutěžící, kteří budou svým tipem nejblíže v pořadí 2. a
3. po vítězném tipu, získávají výhru v podobě příslušenství ke grilu v hodnotách 300
Kč.
6. Výhercem se stane soutěžící, jehož odpověď na tipovací otázku bude nejblíže realitě.
V případě stejného tipu rozhoduje datum vyplnění formuláře, tj. poznámky u
rezervace. Výhercem se může stát pouze soutěžící s trvalou adresou na území ČR a
SR.
7. Ze soutěže budou vyřazeny osoby, jejichž jméno a kontaktní údaje budou nepravdivé.
Případná duplicita údajů či jejich nepravost povede k vyřazení soutěžícího.
8. Celkem hrajeme o 4 grily, vyhlášení soutěže proběhne vždy do 10 pracovních dnů po
skončení každého kola, výherce bude kontaktován na email uvedený při registraci na
Restu.cz a výhra mu bude do 21 pracovních dní odeslána.
9. Restu.cz má právo kdykoliv podmínky soutěže změnit nebo soutěž s okamžitou
platností ukončit.
10. Soutěžící uděluje společnosti Restu, s.r.o. souhlas se zpracování jím poskytnutých
osobních údajů (dále jen „Údaje“) podle § 5 Zákona o ochraně osobních údajů.
Soutěžící souhlasí, aby jeho údaje byly zpracovávány rovněž zpracovateli a dalšími
příjemci pověřenými společností Restu, s.r.o, a to za použití manuálních a/nebo
automatizovaných způsobů zpracování, a to i v případě, že při tomto poskytnutí Údajů

