Úplná pravidla soutěže „Pojeďte v tom s námi”
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Pojeďte v tom s námi“ (dále jen „soutěž“)“.
1. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost ŠKODA AUTO a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 332, se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293
01 Mladá Boleslav, IČO 00177041, dále jen „Organizátor soutěže”.
2. Zprostředkovatel soutěže
Zprostředkovatelem soutěže je společnost ritual communication, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C 94455, se sídlem, Poděbrady, Palackého 75/III, PSČ 29001, IČO 27075966 dále
jen „Zprostředkovatel soutěže“.
3. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky u zapojených prodejců ŠKODA a v místech pohybu oficiálního promotýmu
ŠKODA (dále jen „místo konání soutěže“) od 18. 1. 2018 00:00:01 hod do 7. 2. 2017 20:00:00 hod (dále jen „doba
konání soutěže“).
Seznam zapojených prodejců je k dispozici na: https://www.pojedtevtomsnami.cz/najit-prodejce.html.
4.
Jak soutěžit
4.1.Soutěž je určena osobám starším 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky, dále
jen „účastník soutěže“.
4.2. Podmínkou účasti v soutěži je poskytnutí souhlasu účastníka soutěže se zpracováním osobních údajů (viz bod č.
7 těchto pravidel).
4.3. Z účasti v soutěži mohou být rozhodnutím Organizátora soutěže nebo Zprostředkovatele soutěže vyloučeni
účastníci soutěže, kteří svojí účastí v soutěži způsobí škodu vůči Organizátorovi soutěže, Zprostředkovateli soutěže
či třetí osobě, dále mohou být vyloučeni soutěžící zneužívající či porušující pravidla soutěže, či tací, kteří v
souvislosti se soutěží porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné zájmy Organizátora soutěže,
Zprostředkovatele soutěže či třetí osoby nebo jednají v rozporu s dobrými mravy nebo je u nich shledáno důvodné
podezření z trestného činu podvodu.
4.4. Úkolem soutěžícího je:
• Dostavit se osobně v době konání soutěže a v provozních hodinách zapojeného prodejce ŠKODA do jeho
provozovny (viz. Seznam provozoven bod č. 3) nebo se zastavit u oficiálního promotýmu ŠKODA
• Poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů dle bodu č. 7 těchto pravidel
• Ve speciální aplikaci, kterou má pro tuto soutěž zapojený prodejce ŠKODA a oficiální promotým ŠKODA
k dispozici, se nechat prodejcem nebo promotérem vyfotit (foto obličeje, ideálně s fandícími předměty,
které má prodejce k dispozici).
• Poskytnout zapojenému prodejci ŠKODA nebo promotérovi své kontaktní údaje pro účely této soutěže (v
rozsahu jméno, příjmení, email) a uvést, jakou vzdálenost k prodejci ŠKODA ujel.
• Poskytnout souhlas s Pravidly soutěže (potvrzení probíhá na tabletu promotéra nebo prodejce ŠKODA ve
speciální aplikaci k soutěži určené).
4.5. Není možné se zapojit do soutěže jiným způsobem.
4.6. Organizátor si vyhrazuje seznam zapojených prodejců ŠKODA v průběhu konání pozměnit. Aktuální seznam
bude po dobu konání soutěže k dispozici na https://www.pojedtevtomsnami.cz/najit-prodejce.html
4.7. Každý soutěžící se může do soutěže zapojit pouze jednou. V případě zjištění duplicit bude ze soutěže vyloučen.
5.
Výhra a odměna
5.1 V rámci soutěže je možné získat:

•

•

•

Odměnu: samolepku na auto vyjadřující podporu Českému olympijskému týmu, kterou – získává každý
zapojený soutěžící, a to do vydání zásob. Každý zapojený prodejce ŠKODA má k dispozici celkem 100 ks
samolepek.
Odměnu: umístění své fotografie pořízené zapojeným prodejcem ŠKODA ve speciální aplikaci na polep
vozu ŠKODA na olympijském festivalu, který se koná v Brně a Ostravě ve dnech konání ZOH 2018, tj. od 9.
února do 25. února 2018. Fotografie musí splňovat podmínky soutěže. Její přesné umístění najde soutěžící
na emailu, který uvedl při své registraci a na webové stránce www.pojedtevtomsnami.cz. Na polep je
zařazeno prvních 10 000 pořízených fotografií.
Ceny z olympijské kolekce: každý soutěžící, který splnil podmínky Soutěže je zároveň zařazen do slosování
o ceny z olympijské kolekce.
Denní výhra - celkem se hraje o 105 raškovek. Losování 5 výherců probíhá vždy následující den po pořízení

fotografií. Losuje se ze všech fotografií, které byly za předchozí den zapojeny do soutěže.Týdenní výhra –
celkem se hraje o 15 zimních bund z olympijské kolekce. Losování probíhá následovně:
o Z fotografií pořízených ve dnech 18. 1. - 24. 1. 2018 se losuje 5 výherců dne 25. 1. 2018
o Z fotografií pořízených ve dnech 25. 1. - 31. 1. 2018 se losuje 5 výherců dne 1. 2. 2018
o Z fotografií pořízených ve dnech 1. 2.- 7. 2. 2018 se losuje 5 výherců dne 8. 2. 2018
Losování probíhá automatickou aplikací, která náhodně výherce vybere.
5.2. Seznam výherců bude zveřejněn na: http://pojedtevtomsnami.cz/soutez.html
5.3 Výherci budou kontaktováni na email, který uvedli v registraci do soutěže. V případě, že nebude možné je
kontaktovat, nebo že do 3 pracovních dní řádnou odpovědí na email nedoplní svou adresu pro doručení výhry,
jejich výhra propadá.
5.4. V případě, že nebude možné výhru doručit, propadá ve prospěch náhradníka, tj. dalšího soutěžícího, který bude
náhodně vylosován.
5.5 Výhra bude vítězům doručena do 60 dnů ode dne losování.
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Práva a povinnosti Organizátora a Zprostředkovatele soutěže
6.1 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její
pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na webové stránce
www.pojedtevtomsnami.cz.
6.2 Organizátor ani Zprostředkovatel soutěže neodpovídají za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných
informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou).
6.3 Organizátor ani Zprostředkovatel soutěže neodpovídají za to, že si výherce nepřečte výzvu o výhře. Organizátor
ani Zprostředkovatel soutěže neodpovídají za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl výzvu od
Zprostředkovatele soutěže nebo ho nekontaktoval zpět.
6.4 Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které: a) neodpovídají zadanému tématu
soutěže, b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními
předpisy, c) by mohly poškodit dobré jména Organizátora, jeho ochranné známky, obchodní či průmyslové nebo
duševní vlastnictví Organizátora nebo třetí osoby, d) u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek
soutěže, e) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.
6.5 Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
6.6 Organizátor je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit zrušit či upravit její pravidla. V případě, že
dojde ke změně v podmínkách a pravidlech soutěže, bude tak učiněno písemně a zveřejněno na
www.pojedtevtomsnami.cz.
6.7 Organizátor ani Zprostředkovatel soutěže nenesou zodpovědnost v případě, že dojde k technickým problémům
při pořízení fotografie a jejím odesláním do soutěže.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel
7.1 Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím“ v aplikaci „Pojeďte v tom s námi“ na tabletu prodejce ŠKODA dobrovolně v
souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o
ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“), poskytuje soutěžácí v níže uvedeném rozsahu souhlas se zpracováním
následujících osobních údajů - jméno, příjmení, e-mailová adresa a fotografie, a to společností ŠKODA AUTO a.s.
jako správcem osobních údajů, pro obchodní a marketingové účely správce a za účelem zasílání obchodních sdělení
správce elektronickými prostředky, jako například marketingových materiálů a pozvánek na kulturní a sportovní
akce správce. Dále poskytuje souhlas s pořízením a s použitím své fotografie na polepu vozu v rámci Olympijského
festivalu 2018 v Ostravě a Brně, a dále poskytuje souhlas se zveřejněním fotografie a jména na webu
www.pojedtevtomsnami.cz.

7.2. Zpracování osobních údajů
7.2.1.Správcem osobních údajů je společnost ŠKODA AUTO a.s.
7.2.2. Osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.
7.2.3.Udělený souhlas lze vzít kdykoliv odvolat, a to například zasláním emailu na infoline@skoda-auto.cz nebo
dopisu na kontaktní údaje společnosti ŠKODA AUTO, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4.
7.2.4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat
subjekty autorizované distribuční sítě ŠKODA, jejichž seznam naleznete na http://dealers.skoda-auto.com/260/csCZ, a dále také zpracovatel, a to agentura ritual communiction s.r.o. a její dodavatelé softwaru.
7.2.5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že jako subjekt údajů máte následující práva:
právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od nás můžete získat informace, zda jsou Vaše osobní
údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto
Vaše údaje případně zpřístupněny,
právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li Vaše osobní údaje
zpracovávány nezákonně,
právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,
právo na přenositelnost údajů, dle kterého můžete získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve
strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních
údajů,
právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů, případně proti profilování,
právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
jakož i právo tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správce nebo
na e-mailovou adresu info@skoda-info.cz.
Otázky ochrany a zpracování osobních údajů je možné konzultovat s pověřencem pro ochranu osobních údajů ve
ŠKODA AUTO a.s. (DPO@skoda-auto.cz).
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Závěrečná ustanovení
8.1 V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností
týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení
těchto Pravidel.
8.2 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel
soutěže je k dispozici na webové adrese www.pojedtevtomsnami.cz.
V Praze, dne 26. 1. 2018

