
 

 

 

 

 

 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA - CUỘC THI VẼ LEO 
  
  
Leo, biểu tượng dành cho sản phẩm trẻ em của Phonak, là người bạn của nhiều trẻ em trên toàn cầu. 
Bây giờ, các bé hoàn toàn có thể tự tay vẽ nên phiên bản Leo của riêng mình để in trên lịch Phonak 
Leo năm 2020 sắp tới. 
  
Để đủ điều kiện tham gia cuộc thi vẽ tranh cho “Lịch Phonak Leo”, người dự thi phải đáp ứng một số 

điều kiện sau đây: 
  
  
Yêu cầu về tranh vẽ / Hồ sơ 

• Chủ đề: Vẽ biểu tượng Leo cho ấn phẩm lịch Leo 2020 

• Tải xuống mẫu tham khảo tại địa chỉ www.phonak.com/drawingleo và vẽ tranh bên trong khung 
lưới (định dạng ngang) 

• Nộp bản vẽ gốc cùng với bản cam kết đồng ý tham gia (có chữ ký) về địa chỉ Phonak 
Communications AG, Bộ phận phụ trách trẻ em, Att. Susanne Wenger, Laenggasse 17, 3280 
Murten – Thụy Sĩ hoặc gửi về các văn phòng của Phonak tại địa phương. 

• Gửi 1 ảnh chân dung của bé về địa chỉ susanne.wenger@phonak.com (ảnh sẽ được để ngay 
cạnh bản vẽ của bé cùng với tên, tuổi và quốc tịch) 
 

Thời gian dự thi 
Cuộc thi bắt đầu từ ngày 02/06/2019 đến hết ngày 02/09/2019 (Tính theo giờ châu Âu). Những bài dự 
thi nhận được sau thời gian này sẽ không được xem xét. 
  
Giải thưởng 
12 người chiến thắng sẽ nhận được gói Leo bao gồm đồ chơi Leo, sách và biểu đồ phát triển Leo cũng 
nhiều phần quà khác. Sonova sẽ trang trải chi phí vận chuyển và giao hàng 
  
Đánh giá 
Bài dự thi đạt giải sẽ được lựa chọn trong số tất cả các bài dự thi đủ điều kiện bởi bộ phận phụ trách 
trẻ em của Phonak tại Stäfa, Thụy Sĩ. Thông báo đạt giải sẽ được gửi thông qua điện thoại hoặc 
email. Kết quả được thông báo là kết quả cuối cũng, và ban tổ chức không giải quyết bất cứ phản hồi 
hay khiếu nại nào sau khi thông báo giải. Ban tổ chức cũng không hỗ trợ chuyển nhượng giải thưởng 
cho người khác. Bức tranh đoạt giải sẽ được công bố trên trang web của cuộc thi vẽ tranh Leo vào 
ngày 27/09/2019 
  
Những thay đổi về quy tắc tham gia và hoàn thành cuộc thi 
Sonova có toàn quyền quyết định kéo dài, hủy bỏ hoặc tạm dừng cuộc thi này toàn bộ hoặc một phần 

và trao giải thưởng cho các bài dự thi đủ điều kiện trước ngày công bố. Sonova không chịu trách nhiệm 

giải quyết cho các bài dự thi bị lỗi, bị mất, nộp trễ hoặc không thể đọc được do bất kỳ lỗi kỹ thuật hoặc 
lỗi do con người, có thể xảy ra trong quá trình xử lý cuộc thi. 
  
Những quyền lợi được cho phép 
Các bài dự thi phải là tác phẩm gốc do chính con bạn vẽ, và bài dự thi không được vi phạm các quyền 
của bên thứ ba bao gồm bản quyền, nhãn hiệu thương mại, quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu. 
(Các) giám hộ pháp lý không thể hủy bỏ cam kết rằng các bài dự thi được vẽ bởi các bé có thể được 

sử dụng bởi Sonova (và các công ty con có liên quan và công ty liên kết) cho việc in lịch “Phonak Leo 
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2020’’ và các bưu thiếp liên quan (“Tư liệu”). Các bản vẽ cùng với hình ảnh và tên của bé sẽ được xuất 

bản và phân phối trên toàn thế giới dưới dạng in hoặc qua hình thức trực tuyến cho các chuyên gia 
chăm sóc thính lực hoặc có thể được xuất bản trực tuyến trên các trang web hoặc các kênh truyền 

thông xã hội của Sonova. Các bản vẽ có thể được kết hợp với những hình ảnh, chữ và ấn phẩm thiết 

kế khác và/hoặc có thể được cắt, biên tập, điều chỉnh lại bởi Sonova để phù hợp với Lịch Leo. 
Trong trường hợp bạn - Giám hộ pháp lý của bé - có gửi kèm một đoạn video ngắn về bé (khi đang vẽ 
tranh), nghĩa là bạn đồng ý cho phép Sonova sử dụng video đó trên các trang web hoặc các kênh truyền 
thông xã hội của Sonova 
  
Chính sách về quyền riêng tư 
Để có thể tổ chức cuộc thi, chọn và công bố các bản vẽ kèm hình và tên của bé, chúng tôi cần thu 
thập một vài thông tin cá nhân, và chúng tôi cam kết rằng những thông tin đó sẽ chỉ được sử dụng và 
lưu trữ cho mục đích tổ chức và tiến hành cuộc thi. 
  
Để có thể liên lạc với bạn và thông báo cho bạn trong trường hợp các bản vẽ của bé đã chiến thắng 

cuộc thi, chúng tôi cần có thông tin về họ và tên đầy đủ của bạn, họ và tên đầy đủ của bé, tuổi của bé 

cũng như địa chỉ e-mail, địa chỉ hòm thư và số điện thoại của bạn. 
  
Trong trường hợp bản vẽ của bé nằm trong số những bài dự thi đạt giải, những dữ liệu trên sẽ được 

sử dụng để liên hệ với bạn. Bản vẽ, cùng với ảnh và tên của bé sẽ được in trên lịch. Chúng cũng sẽ 

được đăng trên trang web và các phương tiện truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, YouTube) 
của chúng tôi vào năm 2020 để giới thiệu mục “Trẻ tiêu biểu của tháng”, cùng với một bài đăng về lý 
do bé muốn tham gia cuộc thi. 
  
Để xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích nêu trên , chúng tôi cần sự đồng ý của bạn với tư cách là 

người giám hộ. 
  
Liên quan đến việc xử lý nói trên, có một số quyền lợi mà bạn có thể thực hiện:   
Bạn có quyền hủy bỏ việc đồng ý cho những mục đích mà chúng tôi đã đề cập ở trên ở bất cứ thời 

điểm nào mà không cần cung cấp bất cứ lý do gì. Bạn cũng có quyền yêu cầu quyền truy cập và thay 

đổi thông tin cá nhân của con bạn và/hoặc của bé trong trường hợp nó không chính xác hoặc không 

đầy đủ. Bạn cũng có thể từ chối việc cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc của bé như chúng 

tôi đã đề cập. Bạn có quyền yêu cầu một bản trích xuất dữ liệu (nếu khả thi về mặt kỹ thuật) và yêu 
cầu xóa dữ liệu về thông tin cá nhân của bạn và/hoặc của bé trong đó. 
  
Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng chúng tôi không thể sửa đổi bất cứ thông tin nào trên lịch sau khi chúng được 

sản xuất. Vì vậy, một số quyền này chỉ có thể được thực hiện đối với việc xuất bản trực tuyến. Hơn 

nữa, chúng tôi có thể được pháp luật yêu cầu giữ lại một số dữ liệu cá nhân của bạn và/hoặc của bé. 
  
Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và/hoặc của bé, bạn có thể liên 

hệ với chúng tôi qua địa chỉ e-mail sau: privacy@sonova.com. Bạn cũng có quyền liên hệ với bất kỳ 

Cơ quan bảo vệ dữ liệu nào liên quan đến việc chúng tôi xử lý các dữ liệu và thông tin cá nhân của 
bạn và/hoặc của bé. 
  
Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn và/hoặc của bé cho các công ty liên kết 

hoặc công ty mẹ của chúng tôi, hoặc cho các bên thứ ba đáng tin cậy để có thể tiến hành cuộc thi và 

tạo ra,  xuất bản các bản vẽ, hình ảnh, tên, video và những câu chuyện như đã mô tả trong đây. Chúng 

tôi sẽ không bán bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn cho bên thứ ba. 
  
Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu 

trong thư này trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý lưu trữ dữ liệu trong thời gian lâu hơn . 
  
Phạm vi quyền hạn 
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Cuộc thi và các điều khoản và điều kiện này được quy định bởi luật pháp Thụy Sĩ và mọi tranh chấp sẽ 

phải chịu sự tài phán độc quyền của tòa án Thụy Sĩ. Yêu cầu cứu viện từ toàn án không được cho 

phép.  
 
 
Tôi / chúng tôi với tư cách là Giám hộ pháp lý 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
(Tên, họ) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Địa chỉ hòm thư) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Số điện thoại) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(E-mail dùng để thông báo cho việc trao giải) 
 
 
rằng, con của tôi / chúng tôi: 
 
 
……………………………………………………………                      ……………………………………………. 
(Tên, họ)        (Tuổi) 
 

 
     Được cho phép tham gia cuộc thi vẽ tranh cho “Lịch Phonak Leo 2020”, và chúng tôi đồng ý với các 

điều khoản & điều kiện đã được mô tả trong đây. 


