Soutěž o roční stipendium
na Unicorn College
Každý účastník akce #UCLday dostane při příchodu registrační kartu. Výhercem se může stát ten účastník akce, který
registrační kartu vyplní a odevzdá. Pro účast v soutěži stačí,
když nám poskytne své jméno, příjmení a emailovou adresu.
Z odevzdaných karet bude v přednáškové místnosti Einstein
(1.1), v 16:00 vylosován jeden výherce. Výherce musí být v
době losování fyzicky přítomen.

• Cenu do soutěže věnuje společnost Unicorn a.s.
• Soutěž je určena všem účastníkům akce #UCLday, která
se koná v pátek 15. 3. 2019.
• Do soutěže se mohou zapojit také studenti Unicorn
College studující v prezenční i v kombinované formě
studia.
• Stipendium je věnováno výherci pro akademický rok
2019/2020, výhra je nepřenosná.

• Výherce, který není studentem Unicorn College musí splnit
podmínky pro přijetí a mít řádně podepsanou smlouvu o
studiu před začátkem akademického roku 2019/2020, tedy
před 10. zářím 2019. V případě, že výherce u přijímacího
řízení nebude úspěšný a ke studiu tak nebude přijat, jeho
výhra propadá bez náhrady.
• V případě, že výhru získá student Unicorn College, bude
mu stipendium pro další akademický rok přiznáno pouze v
případě, že splní požadavky pro postup do dalšího ročníku.
• Pokud požadavky pro postup do dalšího ročníku nesplní,
jeho výhra propadá bez náhrady.
• V případě, že výherce ukončí studium předčasně, a to z
jakéhokoli důvodu, zbytek nevyčerpané výhry propadá.
• Výherce nemá nárok na vyplacení částky rovnající se
hodnotě výhry v penězích, a to ani z části.
• Výhry, které nebudou výherci převzaty v souladu s těmito
pravidly, propadají ve prospěch subjektu, který je do
soutěže poskytl.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu
poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti
Unicorn College s.r.o., IČ: 271 69 511, se sídlem V Kapslovně 2/2767, 130 00 Praha 3,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. C 101603
(dále jen „společnost“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím
zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i
pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a to do odvolání souhlasu.
Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění, zejména ustanovení § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že
poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce
odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování
nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybnosti o dodržování prvá se může
obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa.

