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INTEL PODMÍNKY ONLINE PROPAGAČNÍ AKCE 
ELDEN RING 6.27 

 
PRO ÚČAST NEBO VÝHRU NENÍ NUTNÝ ŽÁDNÝ NÁKUP. NÁKUP NEZVYŠUJE VAŠE ŠANCE NA 

VÝHRU. NEPLATNÉ TAM, KDE JE TO ZAKÁZÁNO. PLATÍ FEDERÁLNÍ, STÁTNÍ A MÍSTNÍ ZÁKONY A 
PŘEDPISY. VÍTĚZOVÉ A VÍTĚZNÉ PŘÍSPĚVKY PODLÉHAJÍ PUBLICITĚ. 

 
ÚČASTÍ V PROPAGAČNÍ AKCI KAŽDÝ ÚČASTNÍK PLNĚ A BEZVÝHRADNĚ SOUHLASÍ S TĚMITO 

OFICIÁLNÍMI PRAVIDLY, INFORMACEMI POSKYTNUTÝMI POŘADATELI A ADMINISTRÁTOREM V 

SOUVISLOSTI S TOUTO PROPAGAČNÍ AKCÍ A ROZHODNUTÍMI SPONZORŮ (NEBO JEJICH 

POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ), KTERÁ JSOU KONEČNÁ A ZÁVAZNÁ VE VŠECH ZÁLEŽITOSTECH 

TÝKAJÍCÍCH SE TÉTO PROPAGAČNÍ AKCE. 

1. POŘADATEL 
 
Pořadatelem a organizátorem této Propagační akce je společnost Intel Corporation, a jejich oprávněných 
zástupců, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052-8119 (dále jen „Pořadatel“).  
 
Pořadatel vám nabízí příležitost vyhrát ceny, jak je uvedeno v [článku 6] níže (dále jen „Výhra v rámci 
propagační akce“). Přečtěte si prosím níže uvedené Podmínky týkající se Propagační akce o ceny a 
uschovejte si jejich kopii pro informaci. Má se za to, že svou účastí v Propagační akci o ceny [podle článku 4] 
zaškrtnutím políčka „Tyto podmínky jsem si přečetl/a a přijímám je“ jste tyto Podmínky přijal/a a souhlasíte s 
tím.Tato Pravidla se vztahují k účastníkům na území České republiky. 
 
 

2. KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA 
 
A. K dispozici jsou dvě události (TVŮRCE OBSAHU a VOLIČ OBSAHU)  
 

1. TVŮRCE OBSAHU otevřen účastníkům starším 18 let, kteří nevyžadují souhlas nebo 
povolení svého zákonného zástupce nebo zástupce kdykoli během období propagační akce 
a legálně pobývají ve Spojených státech amerických (50 Spojené státy, District of 
Columbia), Spojeném království (Anglie, Wales, Skotsko a Severní Irsko),  Kanada, 
Austrálie, Francie, Německo, Indie, Tchaj-wan, Jižní Korea, Švédsko, Norsko, Dánsko, 
Thajsko, Španělsko, Mexiko, Peru, Argentina, Turecko, Japonsko, Švýcarsko, Nizozemsko, 
Rakousko, Česká republika, Polsko, a členové programu Intel Gaming Access.  

 
2. VOLIČ OBSAHU je otevřen účastníkům starším 18 let, kteří nevyžadují souhlas nebo 

povolení svého zákonného zástupce nebo zástupce kdykoli během období propagační akce 
a legálně pobývají ve Spojených státech amerických (50 Spojené státy, District of 
Columbia), Spojeném království (Anglie, Wales, Skotsko a Severní Irsko), Kanadě, Austrálii 
(s výjimkou NSW,  SA, ACT a NT), Francie, Německo, Indie, Tchaj-wan, Jižní Korea, 
Švédsko, Norsko, Dánsko, Thajsko, Mexiko, Peru, Argentina, Turecko, Japonsko, Švýcarsko 
a Česká republika, Polsko, a členové programu Intel Gaming Access. 

 
B. Zaměstnanci Pořadatele a jeho mateřských společností, spřízněných osob, dceřiných společností, 

distributorů, reklamních a propagačních agentur, realizačních agentur a nejbližších rodinných příslušníků 

(definovaných jako manžel/ka, rodič, sourozenec, dítě a příslušní manželé bez ohledu na to, kde bydlí) 

a/nebo osoby žijící ve společné domácnosti s těmito zaměstnanci nejsou oprávněni se soutěže 

zúčastnit.  

 

C. Účastníci online soutěže musí mít platnou e-mailovou adresu a je jejich odpovědnost informovat 

Pořadatele o jakékoli změně e-mailové adresy. Výherci mohou být požádáni, aby do 10 dnů od data 

prvního pokusu o oznámení výhry podepsali a odevzdali prohlášení o způsobilosti, prohlášení o 

odpovědnosti za škodu a, pokud je to právně přípustné, prohlášení o publicitě. Nedodržení této lhůty 

může mít za následek ztrátu nároku na výhru a vybrání náhradního výherce. Propagační akce uděluje 

výherce Pořadateli a jeho agenturám souhlas s použitím jména a/nebo podoby výherce, jeho 

životopisných údajů a/nebo přihlášení (včetně pozměněné podoby přihlášení) pro reklamní a propagační 

účely v jakýchkoli médiích bez geografického nebo časového omezení a bez další náhrady, pokud je to v 
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souladu se zákonem. Viz zásady ochrany osobních údajů Pořadatele Oznámení společnosti Intel o 

ochraně osobních údajů, kde jsou uvedeny podrobnosti týkající se postupů Pořadatele při 

shromažďování informací v souvislosti s Propagační akcí. Upozorňujeme účastníky, že před použitím 

počítače, zařízení a/nebo přístupu k internetu, které nevlastní nebo za které neplatí, k účasti v Soutěži 

musí získat souhlas vlastníka. 

D. Společnost Intel se zavazuje dodržovat všechny platné zákony, předpisy, politiky a etická pravidla. Cílem 
tohoto upozornění je zajistit, aby vaše účast v této Propagační akci žádné takové zákony, předpisy, 
politiky ani pravidla neporušovala. Výměnou za možnost účastnit se Propagační akce společnost Intel 
neslibuje žádné výhody ani zvýhodnění pro sebe ani pro žádnou ze svých spřízněných osob. Účastí v 
Propagační akci souhlasíte s tím, že svou účastí v včetně přijetí případné výhry – neporušujete žádný 
zákon, nařízení, politiku ani pravidla své země, státu nebo státního orgánu; a potvrzujete, že případná 
cena není výměnou za dohodu o ovlivnění nedávného, probíhajícího nebo očekávaného jednání nebo 
rozhodnutí, které může vést k získání nebo udržení obchodní transakce nebo obchodní výhody pro 
společnost Intel. 
 

 
3. DOBA TRVÁNÍ PROPAGAČNÍ AKCE: 

 
Hodiny sponzora jsou oficiální hodiny propagační akce (standardní čas Spojených států Mírumilovný). 
Všechny příspěvky musí být přijaty během období propagační akce, aby byly způsobilé.  Časy jednotlivých 
zemí pro tyto dvě události jsou uvedeny níže: 
 
TVŮRCE OBSAHU: 27. června 2022, v 9:00 PST až 27. července 2022, v 23:59 PST (Spojené státy PST) 
V Country Times: 

Června 27, 2022, na 6: 00 PM na july 28, 2022, na 8: 59 AM (Česká republika)  
 
OBSAH VOLIČ: 3. července 2022, v 9:00 PST až 3. srpna 2022, v 23:59 PST (Spojené státy PST) 
V Country Times: 

Července 3, 2022, na 6: 00 PM na Srpna 4, 2022, na 8: 59 AM (Česká republika)  
 
 
4. JAK SE PŘIHLÁSIT  
 
OBECNÁ ÚČAST: Během Doby trvání propagační akce jděte na adresu 
https://game.intel.com/giveaway/eldenring-epicmoments/ a odešlete oficiální přihlašovací formulář. Budete 
muset uvést své jméno, e-mail, adresu a zemi bydliště. Omezení na jedno přihlášení na osobu. Omezení na 
jedno přihlášení na IP adresu. Omezení na jedno přihlášení na zařízení.  

 

A. Diskvalifikován bude účastník, který k přístupu k Propagační akci o ceny použije více IP adres nebo 
zařízení, a jakákoli výhra bude zrušena.  

 

B. Doklad o odeslání nebo vyjádření nebude akceptován jako důkaz o doručení nebo přijetí přihlášení. 
Neúplné, nezákonné, nesprávně odeslané nebo mimo Dobu trvání propagační akce doručené přihlášení 
se nepřijímá.  

 

C. Přihlášení využívající makra, roboty, skripty nebo jiné formy automatického přihlašování se diskvalifikují. 
Přihlášení se stávají majetkem Pořadatele a nevrací se. Nejsou povolena mechanicky reprodukovaná 
přihlášení. Doklad o podání nepředstavuje důkaz o přijetí.  Pořadatel neodpovídá za ztracené, 
opožděné, poškozené, nesprávně odeslané, neúplné a nepřesné přihlášky nebo za přihlášky, u kterých 
nebylo uhrazeno poštovné.  Pokud dojde ke sporu ohledně totožnosti online účastníka, bude cena 
udělena oprávněnému držiteli účtu na síti. „Oprávněný držitel účtu“ je definován jako fyzická osoba, které 
poskytovatel internetových služeb, poskytovatel online služeb nebo jiná organizace (např. podnik, 
vzdělávací instituce atd.) přidělil adresu sociální sítě. 

 

D. Pro účast v Propagační akci postačí jakékoli standardní připojení k internetu a účastníkovi nebudou 
během účasti v Propagační akci účtovány žádné další poplatky kromě poplatků za použití místního 
připojení k internetu.  

 

https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html
https://game.intel.com/giveaway/eldenring-epicmoments/
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POKYNY PRO TVŮRCE OBSAHU: Zachyťte své nejlepší epické okamžiky při hraní Elden Ring, nabitý 
smysluplným příběhem, fantastickými postavami a malebným terénem, kde můžete být kreativní. Posuňte 
limity v Elden Ring "Epic Moments Challenge". Chceme vidět, jak zachycujete své nejlepší okamžiky, když 
se vydáte na cestu zemí mezi a prozkoumáte masivní hřiště během 30 - 60 sekund. Udělejte svůj okamžik 
působivým, aby diváci hlasovali o vašem obsahu!  
 
PRAVIDLA PRO TVŮRCE OBSAHU: Můžete odeslat okamžiky z živého přenosu nebo nahraného videa 
YouTube, ale obsah musí být k dispozici po celou dobu trvání propagační akce. Můžete odeslat tolik různých 
videí, kolik chcete. V rámci propagace tvůrce můžete vyhrát pouze jednou. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se 
prosím na creators@vetch.tv 
 
Příspěvky budou kontrolovány týmem sponzora moderování a musí splňovat následující kritéria pro 
schválení:   
 

Příspěvky od tvůrců obsahu MUSÍ:  

• musí být kratší než 60 sekund. 

• dodržovat příslušné Smluvní podmínky a Pokyny pro komunitu platformy. 

• mít svolení od všech osob, které se objevují ve videích nebo fotografiích zahrnutých jako součást 
příspěvků (pokud existují), používat své jméno a podobu a udělovat práva uvedená v tomto 
dokumentu. 

• být vlastněn účastníkem nebo jinak mít všechna práva nezbytná k poskytnutí vašeho příspěvku a 
udělení práv popsaných v těchto oficiálních pravidlech. (žádná autorská práva na hudbu na pozadí 
nebo překryvný obsah atd.) 

• být veřejný, pouze VID pro předplatitele nebudou schváleny. 
 
Příspěvky tvůrců obsahu NESMÍ: 

• být zbytečně násilný. Zaměření propagace je působivá dovednost, ne násilné gore. 

• obsahovat materiál, který porušuje nebo porušuje práva jiných osob, mimo jiné včetně porušení 
soukromí, publicity nebo práv duševního vlastnictví.  

• obsahovat jazyk kurzu (včetně herních dialogů), nenávistné nebo pobuřující chování (mimo jiné 
včetně sexistických, rasistických nebo politických poznámek), nahotu, sebedestruktivní chování 
nebo referenční značky jiné než Intel. 

• obsahují všechny viry, červy, spyware nebo jiné součásti nebo pokyny, které jsou škodlivé, klamavé 
nebo určené k omezení nebo poškození funkčnosti počítače.  

• pomlouvat, představovat nebo obsahovat pohrdavé poznámky o správci, sponzorovi nebo jeho 
produktech či službách nebo jiných osobách, produktech nebo společnostech. 

• jakýmkoli způsobem porušovat platné federální, státní nebo místní zákony nebo předpisy. 

• obsahují materiál, který je nevhodný, neslušný, obscénní, nenávistný, protiprávní, pomlouvačný, 
pomlouvačný nebo pomlouvačný.  

• být sexuálně explicitní nebo sugestivní, profánní nebo pornografické. 

• propagovat alkohol, nelegální drogy, tabák, střelné zbraně/zbraně (nebo používání některého z výše 
uvedených), jakékoli činnosti, které se zdají být nebezpečné nebo nebezpečné, nebo jakoukoli 
politickou agendu nebo poselství. 

• obsahovat materiál, který propaguje bigotnost, rasismus, nenávist nebo ubližování jakékoli skupině 
nebo jednotlivci nebo propaguje diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, 
zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku. 

• sdělovat zprávy nebo obrázky, které nejsou v souladu s pozitivními zprávami a dobrou vůlí, s nimiž 
se sponzor chce spojit 

 

OBSAH ÚČAST VOLIČŮ: Účastníkům se zobrazí mřížka dostupného obsahu, který si mohou prohlédnout a 
hlasovat. Účastníci mohou hlasovat tolikrát, kolikrát chtějí, ale bude odevzdáno pouze prvních 5 hlasů. 
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5. VÝBĚR VÝHERCE a OZNÁMENÍ 
 
Výherci bude zasláno oznámení na e-mailovou adresu uvedenou při registraci a výhra na adresu uvedenou 
při akceptaci výhry. Změnu e-mailové adresy během doby trvání propagační akce je účastník povinen 
oznámit společnosti Intel.  Vrácení jakékoli výhry/oznámení o výhře jako nedoručitelné(ho) může mít za 
následek diskvalifikaci nebo ztrátu nároku na výhru a vybrání náhradního výherce. Výherci budou 
informováni e-mailem. 
 
Výherci budou muset vyplnit formulář poskytnutý Pořadatelem a uvést v něm své údaje (telefonní číslo, 
doručovací adresu, zemi a poštovní adresu a věk), aby mohli obdržet výhru, a na požádání doložit splnění 
podmínek do deseti dnů od oznámení. Pokud Pořadatel neobdrží v této lhůtě odpověď se všemi 
požadovanými informacemi (včetně případného dokladu o způsobilosti), a to i přes opakované pokusy o 
kontaktování, vyhrazuje si právo zrušit nárok na výhru. Sponzor nenese odpovědnost, pokud poskytnuté 
informace o vítězi neodpovídají skutečné identifikaci příjemce, protože položky mohou být odmítnuty nebo 
zpožděny při přepravě nebo celním odbavení. 
 
Rezidenti Spojených států, kteří budou vybráni jako výherci, budou povinni předložit formulář W-9 pro účely 
daňového hlášení. Daňové hlášení se vyžaduje, pokud kumulovaná hodnota výher získaných během 
kalendářního roku přesáhne 599,00 USD. Informace budou bezpečně uchovávány v souladu s pravidly 
ochrany osobních údajů Pořadatele a v případě potřeby budou použity výhradně pro účely daňového 
hlášení. 
 
TVŮRCE OBSAHU: Vítězové budou vybráni na základě nejvyššího celkového počtu hlasů a budou 
informováni e-mailem 27. srpna 2022 nebo později. 
 
OBSAH VOLIČE: Vítězové budou vybráni náhodným losováním, provedeni randomizačním systémem a 
provedeni v místě sponzora. Vítězové budou informováni e-mailem 3. září 2022 nebo později. 

• Obsah Voliči se sídlem v Polsku budou vybráni na základě časového/datového razítka po obdržení 
sponzorovi. Prvních 20 jedinečných, individuálních účastníků hlasování v každém hlasovacím období se 
kvalifikuje pro udělení ceny. (5) Hlasovací období jsou  
1. Července 4, 2022, v 12:00 PM (poledne / Polsko) - červenec 10, 2022, v 11: 59PM (Polsko) 
2. Července 11, 2022, v 12:00 PM (poledne / Polsko) - červenec 17, 2022, v 11: 59 PM (Polsko)  
3. Července 18, 2022, v 12:00 PM (poledne /Polsko) - červenec 24, 2022, v 11: 59 PM (Polsko)   
4. Července 25, 2022, v 12:00 PM (Poledne /Polsko) - červenec 31, 2022, v 11: 59 PM (Polsko)   
5. Srpna 1, 2022, v 12:00 PM (poledne / Polsko) - srpen 4, 2022, v 8: 59 AM (Polsko)   

 
 

6. OCENĚNÍ: 
 
TVŮRCE OBSAHU: tři vítězové budou založeni na nejvyšší celkové akumulaci hlasů. 
Ceny jsou: 
(1) 1. Místo (nejvíce hlasů) ASUS ROG Strix Scar Intel Alder Lake-HX CPU (ARV $3,499 USD) 

(2) (2. a 3. nejvíce hlasů) ASUS ROG Strix Scar 17 (ARV $2,499 USD) 

 
OBSAHOVÝ VOLIČ:  
Ceny jsou: 
(1) ASUS ROG Strix Scar Intel Alder Lake-HX CPU (ARV $ 3,499 USD) 

Není k dispozici v Polsku 
(100) Green Man Herní dárková karta (ARV $ 10 USD)  

K dispozici pouze v Polsku  
 
 
A. Všechny výhry jsou nevyměnitelné, nepřenosné a nelze je vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jinou cenu.  

 

B. Uvedená hodnota výhry je maximální částka. Pokud se tržní nebo komerční hodnota výhry liší od této 

maximální částky, nebude výherci poskytnuta žádná dodatečná kompenzace rozdílu.  

C. Výhra je podmíněna dostupností. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit cenu jinou výhrou stejné nebo 

vyšší hodnoty v případě, že původní nabízená výhra již nebude k dispozici. 
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D. Výhru tvoří pouze položky, které jsou výslovně uvedeny jako součást výhry.  

 

E. Pořadatel zpřístupní do tří (3) měsíců od data ukončení Propagační akce na základě písemné žádosti na 

https://game.info.intel.com/winner-request-page křestní jméno a zemi výherce, ale žádné další informace 

o výhercích nebudou  poskytnuty. Účastníci z některých zemí mohou požádat, aby jejich jméno a země 

nebyly v případě výhry zveřejněny, a to tak, že před uzávěrkou soutěže kontaktují @intelgaming. 

 
7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

 

V maximálním rozsahu povoleném závaznými ustanoveními platných právních předpisů Pořadatel a jeho 

spřízněné osoby i jejich příslušní zaměstnanci, vedoucí pracovníci, ředitelé, zástupci a reprezentanti za 

žádných okolností nenesou odpovědnost za odškodnění výherce ani nepřijímají žádnou odpovědnost za 

jakoukoli ztrátu, škodu, zranění nebo úmrtí účastníka, k nimž dojde na základě těchto Podmínek a 

Propagační akce nebo v souvislosti s nimi (zejména včetně přijetí nebo použití výhry výhercem).  

 

Žádné ustanovení těchto Podmínek nijak neomezuje odpovědnost společnosti Intel za úmrtí nebo zranění 

účastníka způsobené její nedbalostí nebo za jakékoli jiné skutečnosti, u nichž nelze odpovědnost vyloučit 

nebo omezit ze zákona. Vaše zákonná práva tím nejsou dotčena.   

 

 

8. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

A. Rozhodnutí Pořadatele ve všech záležitostech týkajících se Propagační akce je konečné a právně 

závazné a nebude s ním vedena žádná korespondence.  

 

B. Veškeré pokyny poskytnuté v okamžiku přihlášení do Propagační akce jsou součástí smluvních 

podmínek. V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu s jakýmikoli sděleními (včetně reklamních nebo 

Propagačních materiálů) mají přednost tyto Podmínky. Pokud bude jakékoli ustanovení Smluvních 

podmínek (nebo Propagační akce) shledáno nezákonným nebo nevymahatelným v soudním řízení, 

bude takové ustanovení odděleno a bude neúčinné a zbývající část Smluvních podmínek (nebo 

Propagace) zůstane funkční a závazná. 

 

C. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit nebo diskvalifikovat jakékoli přihlášení nebo účastníky, již podle 

jeho názoru porušují tyto Podmínky nebo ducha Propagační akce. Každý účastník, který se pokusí 

jakýmkoli způsobem obejít proces přihlašování nebo pokyny, bude diskvalifikován a jakákoli výhra bude 

zrušena. Informován bude každý registrovaný účastník, na kterého se uplatní ustanovení tohoto článku. 

 

D. Nebudeme tolerovat nikoho, kdo v průběhu této propagační akce zveřejní nebo bude viděn, že 

zveřejňuje, komentáře prostřednictvím jakéhokoli kanálu sociálních sítí nebo kdekoli jinde, které 

představují šikanu, nenávistné jednání nebo zraňování ostatních účastníků a sledujících společnosti Intel 

nebo jsou přímo namířeny proti nám. Každý, kdo se bude chovat tímto způsobem, bude z propagační 

akce o ceny diskvalifikován. 

 

E. Pokud z jakéhokoli důvodu nebude možné tyto Propagační akce uskutečnit podle plánu, mimo jiné z 

důvodu napadení počítačovým virem, chybami, neoprávněným zásahem, podvodem nebo z jakýchkoli 

jiných příčin, které jsou mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele a které poškozují nebo ovlivňují 

administraci, bezpečnost, spravedlnost, integritu nebo řádný průběh Propagačních akcí, vyhrazuje si 

Pořadatel právo zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit Propagační akce a vybrat výherce cen podle 

výše uvedeného postupu až do data zrušení/pozastavení. Oznámení o takovém opatření bude 

zveřejněno na webových stránkách.  

 

 

 

https://game.info.intel.com/winner-request-page
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F. Pořadatel neodpovídá za jakékoli nesplnění svých povinností souvisejících s touto Propagační akcí, 

pokud je toto nesplnění způsobeno skutečností, kterou nemůže ovlivnit. Mezi takové okolnosti patří 

mimo jiné pandemie COVID-19, povětrnostní podmínky, mechanické problémy, odklon letadla nebo jiné 

provozní potíže, požár, záplavy, hurikán, stávka, průmyslové spory, válka, nepřátelské akce, politické 

nepokoje, povstání, občanské nepokoje, nevyhnutelné nehody, nadřazené právní předpisy nebo jakékoli 

jiné okolnosti představující vyšší moc. 

 

G. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za opožděné, neúplné nebo z technických důvodů či jinak 

ztracené přihlášení. Pořadatel dále nenese žádnou odpovědnost za systémové chyby nebo jiné 

problémy, které mohou mít za následek přerušení oznamování výherců nebo výher v rozsahu 

povoleném zákonem. 

 

H. Pořadatel neodpovídá za chyby elektronického přenosu, které mají za následek opomenutí, přerušení, 

vymazání, vadu, zpoždění v provozu nebo přenosu, krádež nebo zničení nebo neoprávněný přístup k 

soutěžním materiálům nebo jejich změnu, ani za technické, síťové, telefonické, elektronické, počítačové, 

hardwarové nebo softwarové poruchy nebo omezení jakéhokoli druhu, nepřesné přenosy nebo nepřijetí 

přihlašovacích informací Pořadatelem nebo moderátorem z důvodu technických problémů nebo 

přetížení provozu na internetu nebo na jakýchkoli webových stránkách, případně za jejich kombinace. 

Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat výherce ze způsobilých přihlášení obdržených k datu ukončení, 

pokud bude propagační akce ukončena předčasně podle výše uvedených podmínek. Pořadatel může 

účastníkovi zakázat účast na Propagační akci, pokud zjistí, že se dotyčný účastník pokouší narušit 

legitimní fungování Propagační akce podváděním, hackerskými útoky, podvody nebo jinými nekalými 

herními praktikami nebo má v úmyslu zneužít. Upozornění: Jakýkoli pokus účastníka úmyslně poškodit 

jakoukoli webovou stránku nebo narušit legitimní fungování Propagační akce je porušením trestních a 

občanských zákonů a v případě, že k takovému pokusu dojde, vyhrazuje si Pořadatel právo požadovat 

po každém takovém účastníkovi náhradu škody v plném rozsahu zákona. 

 

I. Tato Propagační akce může být propagována na různých mediálních stránkách, sociálních sítích a v e-

mailové komunikaci, ale výherní fond je pouze jeden. 

 

J. Účastník odpovídá za to, že při účasti v Propagační akci a/nebo při potvrzení o přijetí výhry uvede 

správné a aktuální údaje, aby mohla být jeho výhra zpracována. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost 

za to, že účastníci nebo výherce neuvedou přesné údaje, což má vliv na přijetí a/nebo předání výhry. 

 

K. Pokud vznikne daňová povinnost, je povinností výherce oznámit tuto skutečnost příslušnému daňovému 

úřadu své země. V rozsahu povoleném zákonem společnost Intel Corporation a její dceřiné společnosti 

nenesou žádnou odpovědnost za zdanění ani za jakékoli jiné náklady vzniklé v souvislosti s cenami 

získanými v této Propagační akci.  

 

L. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se uplatňování a výklad propagační akce a těchto 

smluvních podmínek řídí zákony Spojených států a účastníci se podrobí příslušným státním a federálním 

jurisdikcím soudu USA. Tyto smluvní podmínky (nebo propagační akce) a veškeré informace nebo 

oznámení poskytnuté sponzorem jsou v angličtině. Jakýkoli překlad těchto smluvních podmínek (nebo 

propagačních akcí) nebo jiných informací nebo oznámení je poskytován pouze pro vaše pohodlí a 

nemusí přesně představovat informace v původní angličtině. V případě jakékoli nesrovnalosti, s výjimkou 

případů, kdy je to zakázáno zákonem, má přednost anglická jazyková verze těchto smluvních podmínek 

(nebo propagační akce) nebo jiné informace nebo oznámení. 
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9. OCHRANA ÚDAJŮ 

Údaje účastníků poskytnuté v průběhu této Propagační akce (jméno, země, e-mailová adresa nebo adresa 

na sociálních sítích pro účely účasti v propagační akci) a další informace považované za specifické pro tuto 

propagační akci za účelem její realizace a správy se zpracovávají v souladu s těmito Podmínkami a 

Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Intel a mohou být předány externím dodavatelům za účelem 

plnění a doručení výher. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Intel: Oznámení společnosti Intel o 

ochraně osobních údajů 

Pořadatel je správcem pro shromažďování a používání osobních údajů účastníka v souvislosti s účastí v 

Propagační akci. Za účelem realizace Propagační akce budou shromažďovány a zpracovávány pouze 

následující údaje výherců: jméno, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo („Osobní údaje 

účastníka“). Osobní údaje účastníka budou uchovávány ve Spojených státech a budou použity výhradně pro 

účely administrace Propagační akce. 

Pro účastníky žijící v ČR: Osobní údaje účastníka se shromažďují a zpracovávají za účelem realizace této 

Propagační akce. Uložené údaje budou po skončení Propagační akce vymazány. Osobní údaje výherců cen 

se uchovávají až do uplynutí zákonných lhůt pro jejich uchovávání a omezení. 

 

V případě dotazů k Propagační akci kontaktujte Intel @intelgaming, 
https://game.intel.com/giveaway/eldenring-epicmoments/   
© Intel Corporation.  Intel, logo Intel a další značky Intel jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation 

nebo jejích dceřiných společností.  Ostatní názvy a značky mohou být prohlášeny za vlastnictví jiných osob.   
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