
PODMÍNKY 

Než se přihlásíte do kampaně #WowXperia („kampaň“) organizované společností Sony 

Corporation, pečlivě si pročtěte tyto podmínky. Pokud se do kampaně přihlásíte, bude se mít 

za to, že jste s těmito podmínkami vyslovili souhlas. Kampaň není sponzorována, podporována 

ani spravována platformou Instagram, ani k ní není přidružena. Platforma Instagram je tímto 

každým z účastníků této kampaně zcela zproštěna veškeré odpovědnosti. 

1. Kampaně se mohou zúčastnit osoby, které mají účet na platformě Instagram a v době, kdy 

se do kampaně přihlásily, dosáhly ve své zemi nebo regionu plnoletosti. Osoby, které v době 

přihlášení do kampaně nedosáhly plnoletosti, se nesmí kampaně zúčastnit bez souhlasu svého 

rodiče nebo opatrovníka. 

2. Chcete-li se přihlásit do kampaně, musíte provést následující kroky: 

・Krok 1: sledujte @SonyXperia na svém účtu na Instagramu a 

・Krok 2: nahrajte do svého účtu na Instagramu jednu či více fotografií nebo videí, 

které jste pořídili vy osobně pomocí zařízení Xperia, a přidejte následující hashtagy: 

✔#WowXperia 

✔Název vaší země nebo regionu, např. #Germany 

✔Název vašeho zařízení Xperia, např. #Xperia1lV (akceptovány 

jsou všechny řady smartphonů Xperia.) 

3. Fotografie nebo videa musejí být pořízeny smartphonem řady Xperia. Pro účast v kampani 

musí být váš účet na Instagramu nastavený jako veřejný. 

4. Účastníkům není povoleno označovat ani nahrávat jakýkoli hanlivý, urážlivý, nemravný, 

pornografický, rouhavý, výhrůžný nebo nezákonný materiál (u fotografií či videí ani 

souvisejících komentářů/tagů) ani jakýkoli materiál, který by mohl představovat chování, jež by 

bylo považováno za trestný čin nebo jež by způsobilo občanskoprávní odpovědnost či jinak 

porušovalo jakýkoli zákonný předpis nebo podmínky používání platformy Instagram, nebo 

materiál, který by k takovému chování mohl podněcovat. 

5. Fotografie nebo videa vybereme v souladu s koncepcí kampaně a výhradně na základě 

našeho vlastního uvážení z přihlášených příspěvků splňujících tyto podmínky a budeme je 

sdílet na webových stránkách a účtech sociálních sítí skupiny Sony (souhrnně „naše média“). 

Po ukončení procesu výběru vás budeme kontaktovat prostřednictvím přímé zprávy na 

platformě lnstagram z účtu @SonyXperia za účelem ověření detailů fotografií nebo videí. 

Berete na vědomí, že za výběr fotografie/fotografií vám nevyplatíme žádnou peněžitou částku 

a neposkytneme žádný dar ani žádnou jinou protihodnotu (např. zařízení). 

6. Přihlášením fotografií nebo videí do kampaně účastník zaručuje, že: 

1) fotografie nebo videa jsou zcela v souladu s těmito podmínkami a podmínkami 

použití platformy Instagram, 



2) jde o originální fotografie nebo videa pořízené účastníkem s použitím smartphonu řady 

Xperia, 

3) vlastní veškerá práva (včetně autorských práv), která umožňují udělit licenci na fotografie 

nebo videa v souladu s těmito podmínkami, 

4) fotografie nebo videa neporušují práva žádné třetí osoby (včetně práva na ochranu 

osobnosti v publikovaných materiálech, práva na soukromí či jiných ekvivalentních práv osob), 

5) získal povolení (včetně povolení od rodičů či opatrovníků v případě, že fotografie nebo videa 

obsahují jakékoli vyobrazení či jiné osobní údaje dětí) použít vyobrazení a veškeré další osobní 

údaje osoby zahrnuté v kterékoli z fotografií nebo videí, 

6) od vlastníků jakékoli hudby, vyobrazení, videa, zvukového záznamu, fotografií, textu nebo 

jiných materiálů obsažených v takových fotografiích nebo videích získal příslušné licence, 

povolení nebo souhlasy za účelem jejich použití. Účastník bere na vědomí, že odesílání 

fotografií nebo videí ze zdrojů třetích osob (zejména z jiných webových stránek nebo blogů) je 

zakázáno a použití takových fotografií nebo videí bez povolení může představovat porušení 

autorských práv. 

7. Příspěvky, které jsme sdíleli, můžeme dle svého vlastního uvážení z našich 

médií kdykoli vyřadit. 

8. Účastník nám uděluje neodvolatelnou, nevýhradní a bezplatnou celosvětovou licenci, která 

nám dovoluje kopírovat, měnit, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, reprodukovat, 

předvádět, distribuovat či jinak používat fotografie nebo videa v kterémkoli z našich médií 

(včetně práva udělit dílčí licenci ostatním společnostem ze skupiny Sony). Účastník zejména 

bere na vědomí a souhlasí s tím, že fotografie nebo videa mohou být uveřejněny v našich 

médiích a že společnost Sony může tyto fotografie nebo videa editovat či pozměňovat (např. 

jejich ořezáváním nebo přidáváním obrázků, hudby nebo zvukových efektů). Jakékoli jiné 

použití těchto fotografií nebo videí je podmíněno souhlasem účastníka. Účastník zaručuje, že 

vlastní nezbytná práva pro udělení licence uvedené v tomto odstavci. Účastník souhlasí s tím, 

že se zříká veškerých morálních práv týkajících se použití fotografií nebo videí. 

9. Neneseme žádnou odpovědnost související s publikováním fotografií nebo videí a účastník 

bude výhradně zodpovědný za řešení jakýchkoli sporů s třetími stranami týkajících se těchto 

fotografií nebo videí, a to na vlastní náklady. Účastník souhlasí s tím, že nás, společnosti ze 

skupiny Sony, ředitele, zaměstnance a zástupce odškodní a uchrání před veškerými nároky, 

povinností uhradit náhradu škody, ztrátou, náklady či výdaji všeho druhu jakkoli vyplývajícími z 

jeho účasti v této kampani, včetně použití fotografií nebo videí z naší strany a přijetí účastníka. 

10. Nečiníme žádná prohlášení a neposkytujeme žádné záruky, ať již výslovné, či 

předpokládané, ve vztahu k této kampani kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto 

podmínkách. Neneseme odpovědnost 



za žádné technické chyby ani chyby na platformě Instagram nebo v síti internet, které by mohly 

účastníkovi zabránit v přihlášení do kampaně nebo v přijímání či odesílání přímých zpráv. 

Neusilujeme o vyloučení odpovědnosti za úmrtí nebo úraz vyplývající z naší vlastní nedbalosti. 

11. Neuplatníme-li kteroukoli z těchto podmínek, nebude to znamenat, že se takové podmínky 

vzdáváme. 

12. Nestanoví-li místní právo v zemi nebo regionu účastníka jinak, tato kampaň a tyto 

podmínky se řídí zákony Japonska. Veškeré spory týkající se kampaně budou podléhat soudní 

příslušnosti okresního soudu v Tokiu jako soudu prvního stupně. 


