Návod, jak poslat mámě pusu
1. Na http://www.mamydekujeme.cz si vytvořte přání té nejlepší mamince na světě stiskem
tlačítka Poslat pusu.
2. Vyberte si způsob doručení přání. Můžete si vybírat mezi třemi způsoby. Abychom vaše
přání stihli doručit na Den Matek, je u každého způsobu doručení jiný termín, do kdy nám
přání můžete posílat:
• přání formou běžné pohlednice A5 105×148 mm tvořte do 5. 5. 2017,
• přání formou MMS tvořte do 10. 5. 2017 do 12:00
• přání formou e-mailu tvořte do 14. 5. 2017 do 13:00
3. Do pohlednice či e-mailu můžete připojit vzkaz o maximální délce 500 znaků. Pro přání
formou MMS je omezení 160 znaků.
4. Nahrajte vlastní fotografii ve formátu JPG nebo PNG o minimálních rozměrech 550×390
pixelů.
5. Vyberte si ozdobný rámeček, nebo dokončete přání bez něj.
6. Zrekapitulujte si své přání. Pokud nejste spokojeni, můžete se vrátit a upravit jej.
7. Odešlete nám své přání a my jej zdarma doručíme do 14. 5. 2017 ke Dni Matek za vás.
8. Přání lze odesílat pouze v rámci České republiky a na telefonní čísla s českou předvolbou.

Pravidla akce „Pošli mámě pusu“
(dále jen „Pravidla“)
1. Společnost Emco spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ 14900, IČ
41191129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 6522, (dále jen „Pořadatel“), pořádá pro své zákazníky ve spolupráci se společností
Garp Integrated s r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 249/46, 18600, IČ 27709540,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 125558
(dále jen „Agentura“) marketingovou akci „Pošli mámě pusu” (dále jen „Akce“).
2. Akce bude probíhat v období od 21. 4. 2017 do 14. 5. 2017 v rámci aplikace přístupné na
webové stránce http://www.mamydekujeme.cz. Současně funguje i e-mailová schránka
posilampusu@mamydekujeme.cz.
3. Účastníkem akce se může stát fyzická osoba, která splní následující podmínky:
• vytvoří v rámci aplikace přání pro své blízké,
• udělí Pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle čl. 8 těchto
pravidel.
5. Mechanika akce “Pošli mámě pusu”
(i) Aplikace umožňuje výrobu a odeslání personalizovaného přání jménem uživatele
akce. O motivu na přání a textu rozhoduje účastník akce. Ten prostřednictvím
aplikace na webové stránce http://www.mamydekujeme.cz vkládá vlastní fotografii a
textový vzkaz. Účastník akce má i možnost vybrat si jeden ze tří přednastavených

textových vzkazů, připravených Pořadatelem akce. Účastník akce může k nahrané
fotografii přidat dekoraci ve formě rámečku. Následně si uživatel akce vybírá způsob
doručení přání adresátovi. Pořadatel akce doručuje přání uživatelů do 14. 5. 2017,
jsou-li účastníkem akce splněny všechny podmínky a jsou-li přání v souladu s
pravidly akce.
(ii) Účastník akce vybírá jeden ze tří způsobů doručení přání adresátovi. Pořadatel
akce zajišťuje doručení přání zdarma, jsou-li zachovány tyto termíny, do nichž
účastník akce vyrobí v aplikaci přání.
• Přání formou běžné pohlednice A5 105×148 mm do 5. 5. 2017.
• Přání formou MMS do 10. 5. 2017.
• Přání formou e-mailu do 13. 5. 2017.
(iii) Textové omezení přání formou pohlednice a e-mailu je 500 znaků. Pro přání
formou MMS je omezení 160 znaků.
(iv) Pořadatel akce rozesílá přání, splňující podmínky akce, 14. 5. 2017.
(v) Přání lze odesílat pouze v rámci České republiky a na telefonní čísla s českou
předvolbou.
6. Technické parametry
(i) Fotografie, nahrané účastníkem akce, musí být větší než 550×390 px a ve formátu
JPG nebo PNG.
(ii) Téma fotografie je libovolné, v případě splnění podmínek uvedených níže:
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z Akce takové přání účastníka, kdy vložená
fotografie, text a/nebo podpis přání bude jakýmkoliv způsobem odporovat obecně
závazným právním předpisům, obecně přijímaným pravidlům morálky či občanského
soužití nebo které odporují těmto Pravidlům, nebudou odpovídat požadavkům
specifikovaným v těchto pravidlech nebo budou jinak nevhodné, zejména v
případech, kdy přání obsahuje:
• znaky obcí nebo měst,
• státní symboly České republiky,
• extrémistické a rasistické symboly včetně svastiky,
• pornografii,
• Olympijskou symboliku,
• obnažené lidské tělo,
• jakoukoliv formu reklamy.
(iii) Účastník akce plně odpovídá za textovou část přání, tj. že bude vyplněna latinkou.
Účastník také bere na vědomí, že jiné typy písem, jako např. čínské znaky, azbuka,
cyrilice apod., nebudou korektně zpracovány a vytištěny.
(iv) Účastník akce plně odpovídá za vloženou fotografii na přání, zejména plně odpovídá
za získání veškerých souhlasů nezbytných proto, aby byl oprávněn Pořadatel zobrazit
daná přání adresátovi.
7. Pořadatel neodpovídá za obsah přání, ať už ve vztahu k užitým fotografiím, či k textu.
8. Účastník Akce se může Akce účastnit pouze jednou.

9. Autorská práva, souhlasy
Vložením fotografie do aplikace účastník Akce prohlašuje, že je jediným nositelem práv ke
všem předmětům ochrany fotografie podle autorského zákona, tj. zejména že je jediným
autorem fotografického díla. Účastník Akce prohlašuje, že na fotografii nebyla užita díla či
jiné předměty ochrany podle práv k duševnímu vlastnictví jiných osob, že užitím fotografie
způsobem vyplývajícím z Pravidel této Akce nebudou porušena práva a oprávněné zájmy
třetích osob a nevznikne Pořadateli ani jiné osobě škoda a/nebo nemajetková újma, a pro
případ, že se tak stane, zavazuje se takovou škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši
uhradit ve prospěch toho, jemuž vznikla. Účastník Akce prohlašuje, že získal souhlas
všech osob, jejichž podobizna je na fotografii v přání zachycena, k bezplatnému užití jejich
osobnostních atributů v rozsahu uvedeném v těchto Pravidlech.
10.Prostřednictvím webové aplikace uděluje účastník Akce v souladu s ustanovením § 5
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o
ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno,
příjmení, email (dále jen Osobní údaje) Pořadateli jako správci Osobních údajů (dále jen
Správce):
Účelem zpracování Osobních údajů je účast na Akci. Souhlas se zpracováním osobních
údajů uděluje účastník Akce dobrovolně, a to jen na dobu trvání Akce. Osobní údaje
mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití
manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.
(a) Účastník Akce má rovněž právo:
(i) na přístup k Osobním údajům;
(ii) požadovat opravu Osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně
osobních údajů;
(iii) kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným do sídla
Správce.
(b) Pokud se účastník Akce domnívá, že Správce či zpracovatel provádí zpracování
Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka Akce
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na
https://mail.google.com/mail/u/0/?
ui=2&ik=7ec810734d&view=att&th=15b616f2afae034a&attid=0.1&disp=safe&realattid
=f_j1erbliu0&zw účel jejich zpracování, může:
(i) požádat Správce či zpracovatele o vysvětlení;
(ii) požádat, aby Správce či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav;
(iii) nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Odesláním formuláře přání v aplikaci dle čl. 5. těchto pravidel každý účastník Akce schvaluje
tato pravidla a instrukce a přistupuje k nim.
11.Tato Pravidla jsou po dobu trvání Akce umístěna na http://www.mamydekujeme.cz a
mohou být Pořadatelem kdykoliv změněna včetně doby platnosti Akce. Akce může být
také bez dalšího ukončena, a to v průběhu celého období Akce. V případě změny Pravidel
je tato změna účinná od okamžiku zveřejnění v rámci aplikace na http://
www.mamydekujeme.cz
V Praze dne 21.4. 2017

