ÚPLNÁ PRAVIDLA online soutěže Vyhrajte zapůjčení auta Škoda Kodiaq na celý
víkend.

Tato soutěžní pravidla (dále jen „Pravidla“) upravují online soutěž „Vyhrajte zapůjčení auta
Škoda Kodiaq na celý víkend“ (dále jen „Soutěž“) jako jediný závazný a úplný dokument.

1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem Soutěže je společnost RAUL, s.r.o., IČ: 25608673, se sídlem Elišky
Krásnohorské 12/5, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. C 54464 (dále jen jako „Pořadatel“).
Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována či jinak
spojena se sociální sítí Facebook. Soutěžící poskytuje svou účastí v Soutěži své osobní
údaje pouze pořadateli Soutěže, nikoliv však sociální síti Facebook.

2. Doba trvání Soutěže a místo konání Soutěže
Soutěž probíhá v období od 18. 9. 2018 do 23. 9. 2018 včetně (dále jen „Doba platnosti
soutěže“) na sociální sítí Facebook, konkrétně na profilu Momenty sportu [•] (dále jen
„Facebookové stránky soutěže“).

3. Podmínky účasti v Soutěži
Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou
na území České republiky, která je držitelem platného řidičského oprávnění skupiny [•],
zároveň má zřízen profil na sociální síti Facebook (www.facebook.com) a je fanouškem
Facebookové stránky soutěže.
Zároveň tato osoba, dále jen „Soutěžící“, musí splnit veškeré stanovené podmínky pro účast
v Soutěži.
4. Vyloučení ze Soutěže
Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo požádat Soutěžícího o prokázání veškerých skutečností,
které nějakým způsobem dokládají jeho platnou účast v Soutěži dle těchto pravidel. V případě,
že Pořadatel během Doby platnosti Soutěže zjistí, že Soutěžící nesplňuje podmínky těchto
úplných pravidel Soutěže, nebo v případě že Soutěžící odmítne prokázat skutečnosti
dokládající jeho platnou účast v Soutěži, je Pořadatel soutěže oprávněn takovéhoto
Soutěžícího ze Soutěže vyloučit, a to i bez udání důvodů.
Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv Soutěžícího ze Soutěže v případě, že by takový
Soutěžící porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru
podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména Pořadatele
nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by
vyloučením mohly Soutěžícímu vzniknout.
Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců Pořadatele ve
smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Pokud bude pořadatelem zjištěna účast zaměstnance
pořadatele nebo jejich rodinného příslušníka, bude tento ze soutěže vyloučen.

5. Výhra
Do Soutěže byla vložena tato výhra:
Zapůjčení vozu Škoda Kodiaq na víkend (např. od pátku 14:00 do neděle 18:00 h) dle
dohody výherce s Pořadatelem. Tato výhra je zároveň výhrou jedinou a hlavní.
6. Mechanika určení výherce
Na Facebookových stránkách Soutěže bude zveřejněna fotografie Škody Kodiaq pořízená na
určitém místě v České republice. Soutěžící se soutěže účastní tak, že do komentáře
k fotografii vloží svou odpověď na soutěžní otázku „Na kterém místě byla pořízena fotografie
Škoda Kodiaq?“ Výhercem se stane jeden Soutěžící, který bude vybrán losováním ze všech
Soutěžících, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku.
7.

Předání výhry

Výherce bude kontaktován Pořadatelem za účelem sjednání podmínek předání výhry, a to
prostřednictvím komentáře u Soutěže na Facebooku a prostřednictvím soukromé zprávy na
Facebook.com.
Výherce je před předáním výhry povinen prokázat, že je držitelem platného oprávnění k řízení
motorových vozidel skupiny B.
8.

Osobní údaje a souhlas s pravidly

Odpovědí na soutěžní otázku v rámci komentáře na Soutěžní stránce bere každý Soutěžící na
vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této Soutěže, její
organizace a vyhodnocení dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany
Pořadatele Soutěže), a to v rozsahu: jméno a příjmení, případně přezdívka, e-mailová adresa
v sociální síti Facebook, Facebookový profil soutěžícího, údaje o výhře a případně další údaje,
které Soutěžící Správci v rámci účasti v soutěži poskytne (dále jen „Osobní údaje“), a to po
dobu trvání Soutěže a 90 dní po té z důvody kontroly dodržení pravidel, předání a realizace
výhry. Osobní údaje budou z důvodu případné kontroly organizace Soutěže ze strany
dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 3 let.
Správcem Osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů je Pořadatel.
Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně, ale bez jejich poskytnutí není možná účast
soutěžícího Soutěži.
Osobní údaje výherce budou zpřístupněnypartnerovi Škoda Česká republika, který vložil výhru
do Soutěže. Osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy
zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení,
soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv Správce osobám, které
jsou ze zákona vázány mlčenlivostí.
Soutěžící má právo přístupu k Osobním údajům, právo na Opravu osobních údajů, právo
požádat Správce nebo Zpracovatele o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např.
blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních
údajů). Soutěžící má též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných Osobních
údajů (tj. získat Osobní údaje od Správce a předat je jinému správci) a právo po Správci nebo
Zpracovateli požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním
Osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a
odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry v případě, že mu výhra nebude
poskytnuta tak, aby mohla být výhercům předána v souladu s těmito pravidly; dále právo
kdykoliv změnit pravidla Soutěže včetně doby její platnosti či Soutěž ukončit. V případě změny
pravidel je tato změna účinná od okamžiku zveřejnění v rámci profilu Momenty sportu v sociální
síti Facebook.
Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem
stanovena. Výhra není převoditelná na jinou osobu. Odpovědnost Pořadatele za případné
vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Vložením odpovědi na
soutěžní otázku do komentáře vyjadřuje Soutěžící svůj výslovný souhlas s pravidly Soutěže.
Tato Soutěž a veškeré právní vztahy, které vyplývají z tohoto úplného znění Pravidel, se řídí
právem České republiky.
Pravidla jsou po celou dobu trvání Soutěže zveřejněna na www.momentysportu.cz. Úplné
znění těchto Pravidel nabývá platnosti a účinnosti od 17. 9. 2018.

