
Pravidla a podmínky hlasovací soutěže „Miss Astratex“ 

 

Hlasovací soutěž „Miss Astratex“ (dále jen „Soutěž“) probíhá na www.astratex.cz od 4. 9. 2017 do 28. 9. 
2017 v rámci soutěže krásy Miss Face Czech Republic 2017. Do Soutěže budou zařazeni všichni soutěžící, 
kteří v termínu běhu Soutěže odevzdají svůj hlas jedné z deseti finalistek soutěže Miss Face Czech 
Republic 2017 prostřednictvím hlasovacího formuláře na www.astratex.cz/mf2017. 

1. Přihlášení do soutěže 

1.1. Přihlášení do Soutěže je možné pouze přes hlasovací formulář na www.astratex.cz/mf2017. Ve 
slosování se ocitnou pouze soutěžící, kteří dali svůj hlas vítězce Soutěže a svůj zájem o účast v 
Soutěži potvrdí kliknutím na odkaz v automatickém e-mailu.  Toto je vyžadováno platnou 
legislativou. Bez potvrzení odkazu v automatickém e-mailu nebude účastník do Soutěže 
zařazen, i když odeslal hlasovací formulář.  

1.2. Do Soutěže je zařazena každá e-mailová adresa pouze jednou. Opakované hlasování v Soutěži 
může vést k vyřazení ze Soutěže. 

1.3. Soutěžící musí být starší 18ti let. 

1.4. Hlasovat můžete do 28.9.2017 23:59 hod. 

1.5. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo splní výše uvedené podmínky. 

2. Pořadatel soutěže 

2.1. Pořadatelem soutěže je ASTRATEX s.r.o., IČ: 25944355, provozovatel internetového 
obchodu www.astratex.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tyto Pravidla a podmínky 
hlasovací soutěže či celou akci zrušit bez udání důvodu. Výhra je nepřenosná, není na 
pořadateli právně vymahatelná ani ji není možné směnit za hotovost. 
  

3. Losování výherce, výhry a předání výher 

3.1. Každý účastník soutěže získává jako dárek slevový kupón v hodnotě 100 Kč na nákup v e-
shopu Astratex.cz 

3.2. Z účastníků soutěže, kteří dali svůj hlas vítězce této soutěže, budou vylosováni 3 výherci, kteří 
získají poukaz na nákup zboží na www.astratex.cz. 

3.3. Ceny pro výherce: 

 1. místo – poukaz v hodnotě 3000 Kč na nákup na www.astratex.cz 
 2. místo – poukaz v hodnotě 2000 Kč na nákup na www.astratex.cz 
 3. místo – poukaz v hodnotě 1000 Kč na nákup na www.astratex.cz 
 

3.4. Výherci budou kontaktováni do 5ti pracovních dní od oficiálního vyhlášení výsledku soutěže 
Miss Astratex v přímém TV přenosu na Galavečeru 30. 9. 2017, a to na e-mailovou adresu, 
kterou uvedli při hlasování. Nebude-li výherce na výzvu reagovat do 7 dní od jejího odeslání, 
ztrácí na výhru jakýkoli nárok a výhra propadá ve prospěch dalšího vylosovaného. Tento 



postup se bude opakovat maximálně 3x. Pokud nezareaguje ani jeden z oslovených, propadá 
výhra ve prospěch pořadatele. 

 

 

4. Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním 

4.1. Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s Pravidly a podmínkami hlasovací soutěže Miss Astratex. 
Zároveň vyjadřujete svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o Ochraně osobních údajů se 
zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem vyhodnocení soutěže a za účelem 
nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky 
dle zákona č. 480/2004 Sb. a to ve prospěch těchto firem: 
 
ASTRATEX s.r.o., adresa aktuální, IČ: 25944355 (obchody www.astratex.cz i www.bonatex.cz) 

4.2. Tento souhlas je možné kdykoli zrušit jednoduchým způsobem - kliknutím na odhlašovací 
odkazy v jednotlivých nabídkách a obchodních sděleních. Osobní údaje pak budou 
odstraněny z databáze. 


