ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL MARKETINGOVÉ AKCE „NAJDI SVÉHO BIKEFLUENCERA”
1. Pravidla Soutěže
Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže (dále jen „Pravidla Soutěže“) marketingové akce
„Najdi svého Bikefluencera“ (dále jen „Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje
pravidla Soutěže uvedená na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato Pravidla mohou být pozměněna
pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.
2. Organizátor Soutěže
Organizátorem Soutěže je společnost Concept One, a.s., IČO: 267 17 981, DIČ: CZ26717981, se sídlem: U Bulhara
1611/3, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13192,
kontaktní adresa: Pernerova 652/55, 186 00 Praha 8 – Karlín (dále jen „Organizátor“).
3. Pořadatel Soutěže
Pořadatelem Soutěže je společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČO:
00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 332 (dále jen
„Pořadatel“).
4. Termín a místo konání Soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 3. 3. 2020 do 31. 3. 2020, 23:59 hod (dále jen „Doba konání Soutěže“) na soutěžní Microsite
„h"ps://www.welovecycling.com/cs/bikeﬂuencers/“ (dále jen „Microsite“). K vyhlášení soutěže dojde krátce po jejím
ukončení, , nejpozději do 10. 4. 2020.

5. Účast v Soutěži
5.1 Princip Soutěže je následovný. Soutěžící na Microsite vyplní cyklistický formulář, přičemž Soutěžící je povinen
odpovědět na všechny otázky uvedené v tomto cyklistickém formuláři. Soutěž je koncipovaná formou výběrového
řízení, proto si Organizátor a Pořadatel vyhrazují právo vlastního výběru.
5.2 Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, která je svéprávná pro účast v této Soutěži, a to bez omezení
věkové hranice (fyzické osoby mladší 15 let se mohou Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného
zástupce), a která není zaměstnancem Organizátora nebo odborného útvaru organizujícího soutěž na straně
Pořadatele (VTM) nebo na Soutěži spolupracujících agentur, společností a osob jim blízkých, tj. osob tvořících
domácnost a osob blízkých ve smyslu § 22 občanského zákoníku („Soutěžící“).
5.3 Soutěžící se do Soutěže zapojí tím, že vstoupí na Microsite a vyplní cyklistický formulář, přičemž Soutěžící je
povinen odpovědět na všechny otázky uvedené v tomto cyklistickém formuláři.
5.4 Pokud Soutěžící nesplní jakoukoliv z podmínek uvedených v těchto Pravidlech Soutěže, nebude zařazen do
Soutěže nebo z ní může být vyloučen.
5.5 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností:
a. Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou;
b. Každý Soutěžící může získat pouze jednu Výhru;
6. Stanovení Výherců a Výhry
6.1 Výhry získá celkem 5 Výherců. Výherci budou určeni podle následujícího klíče:
Soutěž je koncipovaná formou výběrového řízení, proto si Organizátor a Pořadatel vyhrazují právo vlastního výběru
Výherců. Hlavním kritériem pro výběr Výherců je příběh Bikefluencera, který ovlivnil Soutěžícího. Organizátor a

Pořadatel vyberou 5 nejlepších příběhů Bikefluencera, který bude sdělen ze strany Soutěžícího. Organizátor a
Pořadatel stanoví žebříček 5 nejlepších příběhů, které budou odměněny níže uvedenými Výhrami.
6.2 V rámci Soutěže bude Soutěžícím poskytnuta jedna z níže uvedených Výher, která bude určena pro jednotlivé
Výherce výhradně dle rozhodnutí Organizátora a Pořadatele:
1)

Startovné v rámci seriálu cyklistických MTB závodů - Kolo pro život pro Výherce a jeho Bikefluencera ŠKODA
AUTO v Mladé Boleslavi (16. 5. 2020) nebo ŠKODA AUTO ve Vrchlabí/Špindlerově Mlýně (6. 6. 2020)
+
cyklobalíček

2)

Startovné na libovolném závodě ŠKODA AUTO ČP XCM pro Výherce a jeho Bikefluencera (Stolové hory,
Dolní Morava, Opava, Most, Teplice nad Metují nebo Harrachov)
+
cyklobalíček

3)

Startovné na ŠKODA AUTO MČR EBIKE pro Výherce a jeho Bikefluencera - 17. 5. 2020 na Dolní Moravě
+
cyklobalíček

4)

Kousek Tour de France v Čechách s Jirkou Ježkem pro Výherce a jeho Bikefluencera „Zažij TDF” s
paralympijským vítězem a mistrem světa
+
cyklobalíček

5)

Kemp, jak jezdit na pumptracku s Michalem Marošim pro Výherce a jeho Bikefluencera „Pojď s námi
pumpovat“ s profiriderem Michalem Marošim
+
cyklobalíček

Cyklobalíček obsahuje následující položky:
cyklistickou helmu;
Sadu cyklonářadí;
cyklistickou láhev;
černé sportovní ponožky;
sadu světel na kolo;
cyklistický dres We Love Cycling ELITE.
6.3 Výherci bude Výhra oznámena skrze emailovou adresu, kterou je povinen zadat v cyklistickém formuláři.
6.4 Pokud se Pořadatel s Výhercem nedohodnou jinak, zašle Výherci Výhru nejpozději do deseti (10) pracovních dnů
od vyhlášení soutěže na adresu, kterou je Výherce spolu se svým jménem a příjmením oznámí Pořadateli. V případě,
že Výherce neoznámí Pořadateli do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení o získání Výhry své kontaktní údaje
pro doručování (tj. jméno, příjmení a adresa pro doručení Výhry), bude ze Soutěže vyloučen a Pořadatel mu Výhru
neposkytne. Uvedené se přiměřeně aplikuje také ve vztahu k Náhradníkovi určenému podle článku 6.7 těchto Pravidel
Soutěže.
6.5 Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího ze Soutěže a Výhru neposkytne v případě, že:
a. Pořadatel má důvodné podezření, že se Soutěžící dopustil jakéhokoli podvodného jednání v Soutěži;
b. Pořadatel má důvodné podezření, že se Soutěžící dopustil zneužití Pravidel Soutěže nebo jednal v rozporu s
dobrými mravy;
c. Soutěžící splnil podmínky podle těchto Pravidel Soutěže lstivým jednáním, resp. jednáním, které by bylo možno
označit za podvodné.

6.6 Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast v
Soutěži, jakož i pro získání Výher v Soutěži. Výhru nezíská Soutěžící, který nesplní buď jen okrajově, nebo částečně
stanovené podmínky pro získání Výhry.
6.7 Pokud Výherce určený podle článku 6.1 bude z jakéhokoli důvodu ze Soutěže vyloučen nebo nepotvrdí zájem o
Výhru ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne zaslání oznámení o získání Výhry Pořadatelem, Výhra náleží
náhradníkovi, který se umístil jako další v pořadí za podmínky, že mu již dle článku 6.1 nevznikl nárok na jinou Výhru
(dále jen „Náhradník“).
6.8 V případě, že i Náhradník bude z jakéhokoli důvodu ze Soutěže vyloučen nebo nepotvrdí zájem o Výhru ve lhůtě
podle bodu 6.7 tohoto článku Pravidel Soutěže, nebo již získal jinou Výhru, Výhra náleží dalšímu Soutěžící v pořadí za
podmínky, že mu již dle článku 6.1 nevznikl nárok na jinou Výhru.
7. Změna Pravidel, odpovědnost a odvolání Soutěže
7.1 Pořadatel má právo před uplynutím Doby konání Soutěže jednostranně měnit Pravidla Soutěže, jakož i Dobu
konání Soutěže, včetně práva přerušení Soutěže, zrušení Soutěže, zkrácení Soutěže apod.; toto právo může Pořadatel
uplatnit kdykoli před uplynutím Doby konání Soutěže vždy stejným způsobem jako uveřejnění samotné Soutěže.
Změny Pravidel Soutěže se stávají účinnými prvním dnem od zveřejnění. Odvolání Soutěže před uplynutím Doby
konání Soutěže je Pořadatel povinen oznámit stejným způsobem jako uveřejnění Soutěže.
7.2 Pokud Pořadatel uplatní právo na zrušení Soutěže podle článku 7.1, žádnému ze Soutěžících nevznikne vůči
Pořadateli jakýkoli (i) nárok na Výhru, (ii) nárok na náhradu škody ani (iii) žádný jiný nárok jakékoli povahy.
8. Ochrana a zpracování osobních údajů; souhlas se zpracováním osobních údajů pro markeingové účely
8.1 Pro účely této Soutěže budou zpracovávány Organizátorem a Pořadatelem této Soutěže osobní údaje Soutěžících,
přičemž Pořadatel je správcem osobních údajů a Organizátor je zpracovatelem osobních údajů. Vyplněním formuláře
Soutěžící vědomě vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly Soutěže a se zpracováním osobních údajů
v rozsahu uvedeném v článcích 8.2 a 8.3 za podmínek uvedených v tomto článku. Pokud Soutěžící nesouhlasí s
uchováním osobních účelů, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání
učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@welovecycling.cz. Odvoláním
svého souhlasu však Soutěžící ztrácí nárok na výhru v Soutěži.
Správce zpracovává vybrané osobní údaje Soutěžících za následujícími účely:
a)
b)
c)

registrace Soutěžícího a další administrace jeho účasti v Soutěži
prezentace a marketingové účely Pořadatele
plnění povinností Pořadatele vyplývajících z daňových předpisů (u výherců).

Právním titulem ke zpracování osobních údajů ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou (i) souhlas
subjektu údajů a (ii) plnění právních povinností správce a zpracovatele. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně v
elektronické podobě (tj. nedochází k automatizovanému zpracovávání).
8.2. Zpracovávanými osobními údaji Soutěžících jsou – jméno a příjmení, emailová adresa a telefonní číslo.
8.3 Zpracovávanými osobními údaji Výherců jsou – jméno a příjmení, úplná doručovací adresa včetně ulice, čísla
popisného, PSČ a názvu obce, emailová adresa a telefonní číslo.
8.4 V případě, že Soutěžící uvede osobní údaj o svém Bikefluencerovi, je povinen předložit s uvedením tohoto
osobního údaje Organizátorovi a Pořadateli Soutěže souhlas svého Bikefluencera se sdělením jeho osobních údajů pro
účely této Soutěže. Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv písemně odvolán. Za písemnou formu je

považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu
info@welovecycling.cz.. Odvoláním souhlasu ze strany Bikefluencera bude Soutěžící vyřazen ze Soutěže a zároveň
ztrácí nárok na Výhru v Soutěži.
8.5 Soutěžící, resp. Bikefluencer, který poskytl své osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) následující práva:
-

-

-

právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní
údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje
případně zpřístupněné;
právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů;
právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají
nezákonně;
právo na omezení zpracování osobních údajů;
právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají
ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů;
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů se
sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě, že správce porušil svoje povinnosti vyplývající z
výše uvedeného nařízení;
požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez
zbytečného odkladu předat bez nároku na požadování úhrady nákladů souvisejících s poskytnutím informace.

8.6 Účastí v Soutěži každý Soutěžící Soutěže souhlasí, že v případě získání Výhry v této Soutěži je Pořadatel
oprávněn použít jeho jméno a příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a PSČ výhradně pro marketingové účely
Pořadatele bez nároku Výherce na jakékoli protiplnění, přičemž Soutěžící Soutěže v případě získání Výhry v této
Soutěži souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení na internetových stránkách propagujících činnost/produkty/
služby Pořadatele a dále na sociální síti Youtube, Facebook, Instagram nebo Twitter v rámci propagace činnosti/služeb
Pořadatele. Soutěžící uděluje souhlas podle tohoto článku na dobu neurčitou. Tento souhlas je dobrovolný a může být
kdykoliv písemně odvolán. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj.
doručením e-mailu na adresu info@welovecycling.cz. Odvoláním svého souhlasu bude Soutěžící vyřazen ze Soutěže a
zároveň ztrácí nárok na Výhru v Soutěži.
8.7 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 let od konání Soutěže, ledaže právní předpisy ukládají dobu delší
9. Závěrečná ustanovení
9.1 Pokud se některá ustanovení těchto Pravidel Soutěže stanou neplatnými, neúčinnými nebo spornými v důsledku
změny všeobecně závazných právních předpisů, použije se takový všeobecně závazný právní předpis, který je svou
povahou a účelem nejbližší.
9.2 Tato Pravidla Soutěže se řídí a budou vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména občanským
zákoníkem.
9.3 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání Soutěžícího vůči průběhu Soutěže.
9.4 Účast na Soutěži není možno vymáhat právní cestou. Pořadatel Soutěže nenese odpovědnost za stav či kvalitu
Výher, Výhry nejsou ve smyslu občanského zákoníku soudně vymahatelné a Soutěžící nemůže požadovat finanční
náhradu ani jinou kompenzaci. Výhry není možno vyměnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je
Pořadatelem stanovena.

9.5 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s Pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat.
9.6 Pořadatel neodpovídá za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především funkčnost sítě,
doručení e-mailu, zpráv apod.).
9.7 Pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, zpoždění nebo poškození Výhry zaslané prostřednictvím pošty či
jiným způsobem.
9.8 Pořadatel neodpovídá za jakákoli rizika a závazky související s účastí v Soutěži či s používáním Výher.
9.9 Pořadatel neodpovídá za škodu nebo jakoukoli újmu, která Výherci vznikne v souvislosti s použitím Výhry.
9.10 Tato Pravidla Soutěže nabývají platnosti a účinnosti dne 3. 3. 2020
V Praze dne 27. 2. 2020

