Pravidla aplikace „HuaFan Club“
1. Aplikace „HuaFan Club“ (dále již jen „aplikace“) je urč
ena př
edevším pro
všechny fanoušky, zákazníky a př
íznivce znač
ky Huawei. Aplikace je
vystavena na stránkách h
ttps://www.huafan.cz/club/
.
2. Poř
adatelem aplikace „HuaFan Club“ je společ
nost Huawei Technologies
(Czech) s.r.o., se sídlem Vyskoč
ilova 1461/2a, 140 00 Prague 4 IČ
: 273 67 061,
DIČ
: CZ27367061 zapsaná v obchodním rejstř
íku vedeném Mě
stským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 108769, zastoupená výkonným ř
editelem Zhang Yi
(dále jen „poř
adatel“).
3. Organizátorem vě
rnostního programu je reklamní agentura Inspiro Solutions
s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, 150 00, IČ29011345, DIČ
CZ29011345, zapsaná v obchodním rejstř
íku vedeném Mě
stským soudem v
Praze, oddíl C., vložka 159775 (dále jen „organizátor“).
4. Po vstupu do aplikace jsou uživatelů
m prezentovány výhody vě
rnostního
programu „HuaFan Club“ a je taktéž umožně
no nahlédnout do pravidel
samotné aplikace.
5. Aktivní uživatelé budou poř
adatelem za aktivity odmě
ň
ováni hodnotnými
cenami. Odmě
ně
no bude 10 nejaktivně
jších. Výhry v soutě
ži jsou následující:
1. místo: Mobilní telefon Huawei P8 Lite
2. - 6. místo: Bluetooth Speaker Huawei
7. – 10. místo: Micro SD karta 16 GB
6. Aktivita uživatelůse boduje na základěplně
ní č
inností, z nichž každá je rů
zně
ohodnocena 1 až 10 body. Body se př
ič
ítají buďihned po splně
ní aktivity, nebo
po schválení ambasadorem aplikace. Soutě
žící mů
že být odmě
ně
n cenou za
první místo maximálnějedenkrát bě
hem 3 soutě
žních kol (probíhajících zhruba
v mě
síč
ních intervalech). Pokud soutě
žící dosáhne nejvyššího poč
tu bodův
daném soutě
žním kole a již byl v jednom z př
edchozích 3 kol soutě
že cenou za
1. místo odmě
ně
n, má automaticky nárok na menší cenu (za 2. - 6., př
ípadně
za 7. - 10. místo). Cena za 1. místo v takovémto př
ípaděpř
ipadá soutě
žícímu,
který dosáhl co nejvyššího poč
tu bodůa zároveňneobsadil v žádném z
uplynulých 3 kol soutě
že 1. místo.
7. Soutě
že se mů
že zúč
astnit každá fyzická osoba starší 13 let s doruč
ovací
adresou v Č
eské a Slovenské republice (dále jen „soutě
žící“). Osoby mladší 18
let se mohou zúč
astnit soutě
že pouze se souhlasem rodič
ů
/zákonných
zástupců
. V př
ípadězískání výhry nezletilým nebude tato výhra bez písemného
doložení souhlasu rodič
ů
/zákonných zástupcůpř
edána.
8. Soutě
ž probíhá (a body tak lze sbírat) od 
1. 12. 2015 do 31. 12. 2015
. Do 6. 1.
2016 probě
hne vyhodnocení všech aktivních č
lenůHuaFan Clubu. Na základě
bodové hranice se urč
í uživatelé, kteř
í mají nárok na odmě
nu. Bodové hranice
jsou stanoveny takto:

●
●

0 – 35 bodů– není dostateč
něaktivní, nemá nárok na cenu
36 a více bodů– aktivní, má nárok na cenu. O celkovém umístě
ní soutě
žícího
rozhoduje celkový poč
et bodůnasbíraných bě
hem vymezeného období, v
němž je možné body sbírat (viz výše).

9.
●
●
●

Aktivity, za ně
ž soutě
žící získává body a zvyšuje tím šanci na odmě
nu, jsou tyto:
Sdílení stránky 
– max. 1x denně
/
1 bod
Sdílení statusu stránky –
max. 1x denně/ 
1 bod
Přidání komentáře k statusu stránky (ne staršímu než 3 dny) – max. 1x denně/
2 body; 
je podmíně
no vložením printscreenu o provedení akce; schvaluje
ambasador, body se př
ič
tou poté
Sledování profilu Huawei na Twitteru –
lze splnit pouze jednou, schvaluje
ambasador, body se př
ič
tou poté/ 2
body
Sledování profilu Huawei na Instagramu –
lze splnit pouze jednou, schvaluje
ambasador, body se př
ič
tou poté/ 2
body
Odebírání kanálu Huawei na Youtube –
lze splnit pouze jednou, schvaluje
ambasador, body se př
ič
tou poté/ 2
body
Zaslání názoru (pročje vám značka Huawei sympatická) 
– lze splnit pouze
jednou, schvaluje ambasador, body se př
ič
tou poté/ 
2 body
Zaslání příspěvku (pozitivní zmínka o značce napříčonline prostorem
vytvořená soutěžícím) –
max. 1x denně/ 
5 bodů
, schvaluje ambasador, body

se př
ič
tou poté
Vložení recenze na Heureka.cz – 
lze splnit pouze jednou, schvaluje
ambasador, body se př
ič
tou poté/ 1
0 bodů

●
●
●
●
●

●

10. Princip př
ič
ítání bodůa plně
ní jednotlivých aktivit podrobně
ji:
a. Sdílejte na své zdi stránku Huawei Device CZ / SK
. Po kliknutí na tlač
ítko

„Sdílet stránku“ se zobrazí Facebookové okno, ve kterém je nutné kliknout
na tlač
ítko „Sdílet stránku“. Tuto aktivitu lze provést max. 1krát za den. Po
kliknutí na „Sdílet stránku“ se započ
ítá 1 bod.
b. Okomentujte aktuální status stránky (ne starší než 3 dny) –
max. 1krát

denně
/ 2 body; je podmíně
no vložením printscreenu o provedení akce;
body se př
ič
tou po té, co př
íspě
vek schválí ambasador.

c. Sdílejte aktuální status ze stránky Huawei Ascend Device CZ / SK
. Po

kliknutí na tlač
ítko „Odeslat“ se př
íspě
vek odešle ke schválení a uživateli se
zobrazí oznamovací okno, které jej informuje o tom, že body se dř
íve než po
schválení nezapoč
ítají. Tuto aktivitu lze provést max. 1krát denně
. Uživatel
bude o schválení informován e-mailem. Po schválení se ihned započ
ítají 2

body
. Status nesmí být v doběsdílení starší než 3 dny od data jeho
publikace.
d. Formulářs feedbackem: N
apište nám, pročje ti znač
ka Huawei

sympatická
. Po kliknutí na tlač
ítko „Odeslat“ se názor odešle ke schválení a

uživateli se zobrazí oznamovací okno, které jej informuje o tom, že body se
dř
íve než po schválení nezapoč
ítají. Tuto aktivitu lze provést pouze 1krát za
mě
síc. Uživatel bude o schválení informován e-mailem. Po schválení se
ihned započ
ítají 2 body.
e. Jste followerem Huawei na Twitteru? P
o odeslání printscreenu (screnshotu)

obrazovky, na ně
mž bude vidě
t, že je uživatel př
ihlášený a zároveňsleduje
profil 
Huawei Device CZ/SK (
@HuaweiCZ_SK

) na Twitteru, se tento obrázek
uloží. Pokud je př
íspě
vek v poř
ádku, ambasador ho schválí. Po schválení se
ihned započ
ítají 2
body
.

f.

Sledujete nás na Instagramu? P
o odeslání printscreenu (screnshotu)
obrazovky, na ně
mž bude vidě
t, že je uživatel př
ihlášený a zároveňsleduje
profil 
Huawei Device CZ/SK (
huaweideviceczsk

) na Instagramu, se tento
obrázek uloží. Pokud je př
íspě
vek v poř
ádku, ambasador ho schválí. Po
schválení se ihned započítají 2
body
.

g. Odebíráte náš YouTube kanál? 
Po odeslání printscreenu (screnshotu)

obrazovky, na ně
mž bude vidě
t, že je uživatel př
ihlášený a zároveňodebírá
YouTube kanál Huawei CZ/SK
, se tento obrázek uloží. Pokud je př
íspě
vek v
poř
ádku, ambasador ho schválí. Po schválení se ihned započ
ítají 2
body
.

h. Formulářpro odeslání př
íspě
vku: Š
íř
íte dobrou pově
st Huawei na

internetu? 
Šíř
ení dobrého jména zahrnuje vkládání př
íspě
vkůo výrobcích
Huawei na č
eské a slovenské webové stránky do diskuzí č
i na sociálních
sítích, avšak tato aktivita má podmínky (viz níže).

K př
íspěvku 
musí uživatel vždy povinněp
ř
ed odesláním př
ipojit U
RL adresu (link)
webu 
či 
fóra, 
kam vložil svů
j př
íspě
vek, n
ebo printscreen (screenshot) obrazovky
, na
které je jasněvidě
t stránka webu č
i fóra s nahraným př
íspě
vkem (ideálněpak URL i
screenshot). Př
íspě
vky, které jsou staršího data, než je zač
átek př
íslušného kola
samotné soutě
že, nebudou schváleny.
Pokud šíř
íte dobrou pově
st na FB a nevíte, jak získat U
RL (link) konkrétního FB
postu
, následujte tento jednoduchý 
postup
. Najeď
te kurzorem myši na maličký
údaj, který označ
uje č
as a datum zveř
ejně
ní př
íspě
vku. Na tento údaj klikně
te.
Status se vám se všemi náležitostmi otevř
e na samostatné stránce. V
adresním ř
ádku svého prohlížeč
e pak naleznete př
esnou URL adresu
vybraného postu. Tu zkopírujte a vložte do př
íslušného pole v aplikaci HuaFan.
Pokud nevíte, 
jak jednoduše vytvoř
it screenshot obrazovky, n
ásledujte
např
íklad 
tento postup
.
Soutě
žní podmínky (Twitter/Facebook/Google+)
●

Šíř
ení jakéhokoliv obsahu na síti G
oogle+ 
se z možnosti získat body vyjímá.
Pokud soutě
žící šíř
í dobrou pově
st na T
witteru
, platí, že nutným př
edpokladem
pro započ
tení bodůje minimální poč
et 25 followerů
, tj. uživatelů
, kteř
í sledují
kanál soutě
žícího.

●

Př
i sdílení jakéhokoliv obsahu týkajícího se Huawei prostř
ednictvím sítě
Facebook budou započ
ítány pouze statusy, u nichž bude nastaveno soukromí
na 
„veř
ejné“ 
tak, aby byly jednoduše dohledatelné na zdi soutě
žícího a bylo
tak možné tuto aktivitu možné ově
ř
it.
● Zároveňplatí, že soutě
žící musí mít se svým Facebookovým profilem spojeno
minimálně
80 př
átel
. Pokud tato podmínka není splněna, body za sdílení FB
stránky a aktuálního statusu stránek Huawei Device CZ/SK nemohou být
soutě
žícímu př
ič
teny.
Po kliknutí na tlač
ítko „Odeslat“ se př
íspě
vek odešle ke schválení a uživateli se
zobrazí oznamovací okno, které jej informuje o tom, že body se dř
íve než po schválení
nezapočítají. 
Tuto aktivitu lze provést max. 1krát denně
.
Uživatel bude o schválení
informován e-mailem. Po schválení se ihned započ
ítá 5
bodů
. Kontrolu a celý

schvalovací proces bude urychlen, pokud uživatel vyplní políč
ko se jménem, pod
kterým př
íspě
vek publikoval.

i.

FormulářVytvoř
te recenzi na jakékoliv zař
ízení Huawei na portálu
www.heureka.cz
. K př
íspě
vku m
usí uživatel vždy povinněp
ř
ed odesláním
př
ipojit 
URL adresu (link) stránky s recenzemi daného produktu
, datum
publikování recenze a jméno, pod kterým jste recenzi publikovali. Př
íspě
vky,
které jsou staršího data, než je zač
átek př
íslušného kola soutě
že, nebudou
schváleny. Aktivitu lze provést max. 1krát. Body se př
ič
tou poté, co
př
íspě
vek schválí ambasador. Po schválení se soutě
žícímu ihned započ
ítá
10 bodů
.


11. Př
íspě
vky, které uživatel odešle v rámci aplikace, nesmí být v rozporu s

platnými právními př
edpisy na území Č
eské republiky; př
íspě
vky nesmí:
a) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádř
ení, která by byla v rozporu s dobrými
mravy, s obecněpř
ejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by
snižovala lidskou dů
stojnost;
b) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
c) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
d) podně
covat nebo schvalovat trestnou č
innost nebo navádě
t k nemravnému
jednání;
e) obsahovat prvky nebo č
ásti, ke kterým uplatň
ují práva tř
etí osoby, zejména
práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k
průmyslovému vlastnictví jako např
. ochranné známky nebo označ
ení pů
vodu
a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
f) obsahovat skrytou reklamu;
g) jakýmkoli způ
sobem poškozovat dobré jméno poř
adatele.
12. Rozhodnutí o tom, zda př
íspě
vek splň
uje podmínky uvedené v tě
chto

pravidlech, náleží výhradněpoř
adateli.
13. S uživatelem se do 7 pracovních dnůod odeslání př
íspě
vku v rámci aplikace

„HuaFan Club“ spojí e-mailem ambasador aplikace s informacemi o schválení
a př
ič
tení bodů
.

14. Poř
adatel aplikace si vyhrazuje právo koneč
ného rozhodnutí ve všech

záležitostech souvisejících s poř
ádáním a prů
bě
hem a to vč
etnějejího
přerušení, odložení, odvolání č
i úprav jejích pravidel. Poř
adatel je oprávně
n
kdykoli v prů
bě
hu aktivity mě
nit pravidla aplikace, tj. i způ
soby urč
ení
odmě
ně
ných, druhy odmě
n, a ve výjimeč
ných př
ípadech aktivitu i zrušit.
Oprávně
ní poř
adatele zasahovat do prů
bě
hu aktivity zahrnuje i právo
poř
adatele nepř
iznat odměnu v programu, bude-li mít poř
adatel podezř
ení,
že úč
astník porušil ně
který z bodůodstavce 12 tě
chto pravidel. V takových
případech je poř
adatel oprávně
n úč
astníka vylouč
it a to bez nároku na
jakoukoliv kompenzaci. Koneč
né rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy
poř
adateli.
15. Odmě
nu z této aplikace nelze př
evést na jinou osobu. Odmě
ny nelze vymáhat

soudní cestou. Odmě
ny nelze vyplatit v peně
zích ani za něposkytnout jinou
nepeně
žitou náhradu. Poř
adatel je souč
asněoprávně
n kdykoli v prů
bě
hu
mě
nit druhy odmě
n. Odmě
ně
ný je oprávně
n nabídnutou odmě
nu odmítnout.
Všechny odmě
ny do vě
rnostního programu poskytuje poř
adatel.
16. Odmě
nu z této aplikace nelze př
evést na jinou osobu. Odmě
ny nelze vymáhat

soudní cestou. Odmě
ny nelze vyplatit v peně
zích ani za něposkytnout jinou
nepeně
žitou náhradu. Poř
adatel je souč
asněoprávně
n kdykoli v prů
bě
hu
mě
nit druhy odmě
n. Odmě
ně
ný je oprávně
n nabídnutou odmě
nu odmítnout.
Všechny odmě
ny do vě
rnostního programu poskytuje poř
adatel.
17. Úč
astí dává úč
astník poř
adateli souhlas ke zpracování poskytnutých

osobních údajův rozsahu jméno, př
íjmení, e-mailová adresa za úč
elem
navázání kontaktu s uživateli aplikace, vyhodnocení programu a nabízení
obchodu a služeb a dále souhlas se zasíláním obchodních sdě
lení
prostř
ednictvím elektronických prostř
edkůdle zákona č
. 480/2004 Sb., o
některých službách informač
ní společ
nosti, a to po dobu 3 let od udě
lení
souhlasu. Uživatel udě
luje poř
adateli pro př
ípad, že se stane odmě
ně
ným
některé z cen, souhlas s uveřejně
ním svého jména a př
íjmení na svých
webových stránkách. Poskytnutí údajůje dobrovolné, ale je nezbytnou
podmínkou úč
asti programu. Úč
astník, který takto poskytl poř
adateli osobní
údaje, má právo na př
ístup k osobním údajů
m a další práva dle §21 zákona
číslo 101/2000 Sb., o ochraněosobních údajův platném zně
ní, zejména právo
obrátit se na Úř
ad pro ochranu osobních údajůse sídlem Pplk. Sochora 27,
Praha 7, PSČ170 00 v př
ípadě
, že by zjistil, že poř
adatel porušil své povinnosti,
vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplně
ní
nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů
.
18. Úč
astník aplikace souhlasí s tím, že poř
adatel je oprávně
n bezplatněužít v

souladu s ustanovením § 12 zákona č
. 40/1964 Sb., obč
anský zákoník, jeho
jméno, př
íjmení a podobiznu na jím poskytnutých fotografiích a dále veškeré
fotografie a jiná autorská díla poskytnutá úč
astníkem aplikace v médiích

(vč
etněinternetu), propagačních a reklamních materiálech poř
adatele v
souvislosti s prezentací této aktivity, vyhlášením odmě
ně
ných a prezentace
poř
adatele. Úč
astník aplikace dále prohlašuje, že je oprávně
n souhlasy
uvedené v tomto odstavci oprávně
n poskytnout a odpovídá za př
ípadné
důsledky nesprávnosti takového prohlášení.
19. Aplikace není sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojena se

sociální sítí Facebook, společ
ností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland
Limited. Uživatel je srozumě
n s tím, že poskytuje své informace poř
adateli a
organizátorovi aplikace a nikoliv společ
nosti Facebook Inc. nebo Facebook
Ireland Limited. V př
ípadějakýchkoliv dotazůse uživatelé mohou obrátit s
dotazem na následující e-mail: 
info@huafanclub.cz
.
V Praze dne 18. prosince 2015
Tým Huawei

