Oficiální pravidla soutěže
„Léto ve švédském stylu - vyhrajte Volvo na prázdniny “

1. Pořadatel a administrátor
Pořadatelem soutěže „Léto ve švédském stylu - vyhrajte Volvo na prázdniny“ (dále jen „soutěž“) je společnost
Volvo Car Czech Republic s.r.o., IČ 63981726, sídlem V Oblouku 731, 252 43 Průhonice, Česká republika (dále
jen „pořadatel“).
Administrátorem soutěže je pořadatelem pověřená společnost WMC Praha, a.s., IČ 265 09 954, se sídlem
Hvězdova 1734/2c , Česká republika (dále jen „administrátor“).
2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá v období od 16. 5. do 30. 6. 2016 včetně (dále jen „rozhodné období“).
Soutěž probíhá na webových stránkách www.volvozazitky.cz.

3. Účastníci soutěže a předání výher
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 21 let s trvalým pobytem na území České republiky s platným
řidičským průkazem, která splní všechny podmínky soutěže, uvedené v těchto úplných pravidlech (dále jen
„účastník“).
Po skončení soutěže bude výherce zveřejněn na stránkách www.volvozazitky.cz.
Případná výhra bude výherci oznámená prostřednictvím e-mailu zaslaného administrátorem soutěže do 5 dnů
od skončení soutěže.
Výherce je povinen ve lhůtě do 5 dnů od oznámení odpovědět na email zaslaný administrátorem soutěže.
Pokud soutěžící řádně neodpoví na email zaslaný administrátorem, bude ze soutěže vyloučen, ztrácí nárok na
výhru a výhra propadá ve prospěch dalšího soutěžícího.
Výhra je nepřenosná a bude výherci předána v týdnu od 4. – 8. 7. 2016 v sídle pořadatele.
Před převzetím vozidla je výherce povinen podepsat předávací protokol, v opačném případě nebude vozidlo
předáno.
Výherce se zavazuje umožnit pořadateli nebo administrátorovi v souvislosti s předaním výhry pořízení
fotografických nebo audiovizuálních záznamů. Výherce se dále zavazuje k pořízení alespoň čtyř fotografických
nebo audiovizuálních záznamů ze svých cest Volvem. Výherce vyslovuje souhlas s tím, že tyto záznamy mohou
být přiměřeně použity pořadatelem nebo administrátorem na internetových stránkách, sociálních médiích
(Instagram, Facebook) a v informacích pro media.

4. Účast v soutěži
Účastník se zapojí do soutěže tím, že v průběhu rozhodného období:
a) Pořídí fotografii či video na téma „Léto ve švédském stylu“
b) Na webových stránkách www.volvozazitky.cz, v průběhu rozhodného období, nahraje soutěžící svůj
soutěžní příspěvek a vyplní registrační formulář, kde uvede následující údaje:
 Jméno a příjmení
 E-mail
 Telefonní kontakt
 Rok narození
 Počet let, kolik vlastní řidičský průkaz
 Značku vozu, kterou uživatel vlastní
 Odpověď na otázku: „Zvažujete nákup vozu do tří let, pokud ano jakou značku byste si
zvolil/a?“
 Odpověď na otázku: „Preferujete sedan, kombi nebo suv?“
 Odpověď na otázku: Kam byste se s Volvem vydali a proč máme vybrat právě vás?

Odesláním registračního formuláře účastník souhlasí s těmito podmínkami soutěže, včetně zpracování
poskytnutých osobních údajů (tj. zadané e-mailové adresy) v rozsahu těchto podmínek.
Po skončení soutěže vybere soutěžní porota složená ze zástupců administrátora 1 nejkreativnější příspěvek na
téma „Léto ve švédském stylu“. Rozhodnutí soutěžní poroty je konečné a záleží čistě na uvážení této poroty.
Soutěžní porota si zejména vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže všechny soutěžní příspěvky, které bude
považovat za jsoucí v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo oprávněnými zájmy administrátora, pořadatele
nebo jakékoliv třetí osoby.
Veškeré kontaktní údaje musí být do registračního formuláře zadány pravdivě a musí být platné během celého
rozhodného období. V případě, že by na straně účastníka soutěže došlo v rozhodném období ke změně
některého z kontaktních údajů, je povinný tuto změnu oznámit administrátorovi.
Účastník může kontaktovat administrátora soutěže prostřednictvím Facebooku.
5. Výhry
1. cena:
1x zapůjčení vozu Volvo s plnou nádrží.
Model vozu si může výherce vybrat dle vlastního výběru v závislosti na dostupnosti modelu u Pořadatele.
Pořadatel má však nárok na změnu modelu.
Zapůjčení vozu po dobu od převzetí do 31. 8. 2016. Vůz může být řízen pouze výhercem.
Omezení nájezdu pro vůz je 20 000 km. S vozidlem výherce nesmí vyjet mimo region EU.
2.

cena:

- skleněná karafa na vodu + skleničky
- roční předplatné Volvo magazínu
- účast na Volvo Driving

3.

cena:

- Volvo set na kávu (dva hrnečky a podšálky)
- účast na Volvo Driving
- roční předplatné Volvo magazínu

6. Osobní údaje a osobnostní práva
Účastník okamžikem registrace na soutěžních stránkách uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zařazením jím v rámci této soutěže poskytnutých osobních
údajů do databáze pořadatele soutěže, společnosti Volvo Car Czech Republic s.r.o., IČ 63981726, sídlem V
Oblouku 731, 252 43 Průhonice, Česká republika, jakožto správce (dále jen „společnost“) a s jejich zpracováním
za účelem realizace soutěže a předání výhry, jakož i za účelem informování o dalších marketingových akcích
společnosti, nabízení produktů společnosti a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode
dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.
Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 10 let od začátku soutěže
použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených
společností, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž a marketingové služby.
Účastník má právo vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů písemnou žádostí doručenou
na adresu sídla společnosti. Vyjádření nesouhlasu je účinné okamžikem doručení žádosti dle předešlé věty
společnosti. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení účastníka ze soutěže. Účastník má
dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání
údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu
případné újmy podle příslušných právních předpisů.

V případě podezření z porušení svých práv má účastník má právo obrátit se na společnost. Dozorovým orgánem
je Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám s výjimkou případu, kdy budou předány zpracovateli
zajišťujícímu pro společnost zpracování osobních údajů na základě písemné smlouvy, a to vždy pouze v rozsahu
a za účelem zpracování podle těchto pravidel.
Účastí v soutěži uděluje účastník pro případ, že se stane výhercem, společnosti dále souhlas s uveřejněním
svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže
(obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném
společností a s využitím k propagačním účelům.
7. Závěrečná ustanovení
Pro oznámení výhry bude užita e-mailová adresa uvedená účastníkem při registraci. Nebude-li výherce reagovat
ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá dalšímu ze soutěžících.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výhry. Nebezpečí škody
na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhru není možné alternativně vyplatit v
hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou.

-

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Volvo Car Czech Republic s.r.o. (pořadatel),
všichni zaměstnanci společnosti WMC Praha, a.s. (administrátor), dále všechny osoby podílející se na
organizaci této soutěže, zejm. zaměstnanci všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké. V
případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim
blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že administrátor nebo pořadatel
zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany
některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel neručí za chyby či poruchy na straně poskytovatelů webových služeb.
Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli
pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Taková skutečnost bude uvedena na
stránkách www.volvozazitky.cz
V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli materiálu, prezentujícím tuto
soutěž a těchto úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel.
Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to
výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech
běžných webových prohlížečů.

V Praze, 15.5. 2016

