Úplná pravidla Facebuk soutěže podzimní část Regionálního MRO 2017
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel pro soutěž: Facebuk soutěž podzimní část
Regionálního MRO 2017 (dále jen „soutěž“), konané v termínu od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017 včetně. Tato
pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
1. Pořadatel soutěže:
Pořadatelem promo akce je společnost Autoservis Šrachta s.r.o. se sídlem Písecká 513, 386 01
Strakonice, IČ: 01942344
(dále jen „pořadatel“).
2. Termín konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017
(dále jen „doba konání soutěže“).
3. Soutěžící:
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky
(dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).
Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou.
Osoba, která nesplní podmínky účasti v promo akci, bude ze soutěže automaticky vyloučena.
4. Podmínky účasti v soutěži:
Zájemce se může do soutěže zaregistrovat pouze označení Facebookové stránky pořadatele jako „to se
mi líbí“, nebo sdílením Facebookuvé stránky pořadatele na svém profilu. Zapojením do soutěže vyjadřuje
účastník souhlas s úplnými pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů.
Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění podmínek účasti v soutěži.
5.

Výhra v soutěži, předání výhry:

Výhru v podobě balíčku reklamních předmětů ŠKODA v hodnotě 6 000Kč zjískají tři náhodně
vylosovaní účastníci soutěžě, kteří splní všechny podmínky stanovené pořadatelem soutěže.
Výhry budou předány po ukončení promo akce na adrese pořadatele: Písecká 513, 386 01 Strakonice
Pořadatel si vahrazuje právo rozhodnou o obsahu balíčku, který je předmětem výhry v soutěži. Prodejní
maloobchodní cena veškerého zboží v balíčku bude v součte minimálně 6 000 Kč včetně DPH.
Výherci budou o výhře informováni do 3 dnů po skončení soutěže prostřednictvím zpávy na
Facebookový profil ze kterého se zapojili do soutěže. Výherci jsou povinni nejpozději 2 dny od zaslání
zprávy písemně potvrdit souhlas s předáním výhry, jinak nárok na výhru zaniká a výhra bude předána
náhradnímu výherci. Náhradním výhercem bude stanoven soutěžící, který bude vylosován jako další v
pořadí.
Konkrétní způsob, termín a místo předání výhry určí pořadatel, přičemž výhra bude předána nejpozději 7
dnů po skončení soutěže.
Podmínkou předání výher je podpis souvisejícího předávacího protokolu ze strany výherce a čestného
prohlášení o shodě identifikačních údajů jeho osoby s údaji uvedenými při registraci.
6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:
Zapojením do soutěže poskytuje účastník soutěže souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v
rozsahu informací dostupných na facubukovém profilu (dále jen „údaje“) společnostmi (i) ŠKODA AUTO

a.s., IČO 00177041, se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, (ii) ŠkoFIN s.r.o., IČO
45805369, se sídlem Pekařská 6, 155 00 Praha 5, a (iii) Kofola ČeskoSlovensko a. s., IČO 27663001, se
sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava-Poruba, kteří se tak stávají správci osobních
údajů, a to každá společnost samostatně, nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování
osobních údajů za účelem nabízení produktů a služeb značek ŠKODA, ŠKODA Financial Services nebo
Kofola, zjišťování spokojenosti zákazníků a pro potřeby průzkumu trhu, jakož i za účelem šíření
obchodních sdělení dle z. č. 480/2004 Sb. Takto získané údaje mohou být dále poskytnuty subjektům,
které jsou členy autorizované distribuční sítě vozidel značky ŠKODA (seznam na www.skoda-auto.cz).
Souhlas se zpracováním výše uvedených údajů a s využitím elektronického kontaktu poskytuje účastník
soutěže dobrovolně na dobu 5 let každému z výše uvedených správců zvlášť. Údaje poskytnuté
účastníkem soutěže musí být pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán, a to u
každého správce zvlášť. Subjekt údajů má v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů zejména právo na blokování, doplnění nebo opravu, jakož i právo na likvidaci
osobních údajů.
Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že
poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese každého správce
samostatně s účinky vůči danému správci souhlas odvolat, požádat o likvidaci osobních údajů, má právo
přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních
údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit.
Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Účastníci soutěže výslovně
souhlasí s tím, že pořadatel a objednatel soutěže jsou oprávněni užít v souladu s § 77 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jejich jméno, příjmení a
bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech objednatele soutěže v
souvislosti s touto soutěží a jimi poskytovanými službami s tím, že mohou být bezplatně zachyceny a
výše uvedeným způsobem rozšiřovány i zvukové a obrazové (zvukově-obrazové) záznamy účastníků
soutěže (zejména výherců), a to po dobu pěti let od ukončení soutěže. Uvedené záznamy mohou být
zachyceny zejména v souvislosti s převzetím a užíváním výhry a bezplatně užity způsobem uvedeným v
tomto odstavci.
7. Závěrečná ustanovení:
Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výhry.
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
Na výhru nevzniká automaticky nárok a není možné ji vymáhat.
Poskytovatelem výher je pořadatel soutěže.
Ze sotěže jsou bez nároku na výhru vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, spole a osoby jim blízké
ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do
soutěže zařazeny. Ani pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku
nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém
případě propadá pořadateli, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným
marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít
oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků
soutěže či jiné osoby, která danému účastníkovi dopomohla k získání výhry.

Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými
prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde
budou informace o soutěži uveřejněny.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či jednání
vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
V případě, že výherce výhru nepřevezme osobně ve sjednaném termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra
propadne ve prospěch pořadatele, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany
pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěžzkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její
pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za výhru, která bude odpovídající náhradou.
Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro
získání výhry. Výhru nezískají soutěžící, kteří byť jen okrajově či částečně nesplní stanovené podmínky
pro její získání. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají
nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
V případě, že dojde ke změnám podmínek a pravidel soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě
dodatku. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici u pořadatele soutěže.

