PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„VYHRAJ POSEPSANÝ DRES VLADIMÍRA COUFALA“.

Smyslem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o podepsaný
dres českého fotbalového reprezentanta a hráče WEST HAM UNITED FC Vladimíra Coufala, dále jen
„soutěž“), která probíhá v časově vymezeném období. Tento statut je jediným dokumentem, který
závazně upravuje pravidla ve vztahu ke spotřebitelům. Statut může být pozměněn formou písemných
dodatků, změny jsou přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele.
Pořadatelem soutěže je Obchodní společnost STRATOS AUTO, spol. s r.o., se sídlem Bratří
Štefanů 1002, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 62028367, zapsaná v obchodním rejstříku
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C 6989 (dále jen „pořadatel“).
1.

Termín a místo konání:

Soutěž bude probíhat v termínu od 28. 11. do 6. 12. 2022 (dále jen a „doba konání soutěže“) na
území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“). Soutěž bude probíhat na sociální síti
Instagram.
2.

Kdo se může zúčastnit soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší s trvalým pobytem na území České
republiky. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže
nebudou do soutěže zařazeny. I 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 soutěže, 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 či 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.
Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Stratos Auto, spol. s r.o.
3.

Výhra v soutěži:

Vylosovaný výherce, který splnil všechny stanovené podmínky získá podepsaný dres WEST HAM
UNITED FC od našeho partnera Vladimíra Coufala.

Výherce má nárok na cenu pouze v případě splnění všech pravidel soutěže. Soutěžící nemůže
nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta, a nemá nárok výhru u provozovatele
reklamovat.
4.

Pravidla soutěže
Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že:
a) Dá „To se mi líbí“ soutěžnímu příspěvku s fotografií Vladimíra Coufala a vozem BMW X6 na
instagramovém profilu @stratosauto.cz.
Instagram: https://www.instagram.com/stratosauto/
b) Soutěžící se taktéž musí stát fanouškem sociální sítě pořadatele soutěže (viz výše).
c) Pod soutěžní příspěvek odpoví správně na otázku: Kolik showroomů má naše společnost
Stratos Auto, spol. s r.o.?

5.

Určení výherců

K určení výherců všech výher bude využita odborná porota, která je nominována pořadatelem
soutěže. V případě neplatné registrace bude dodatečným zkoumáním vybrán náhradní výherce.
Organizátor si vyhrazuje právo na ověření pravdivosti údajů.
6.

Oznámení a čerpání výher

Vyhlášení proběhne v úterý 6. 12. 2022 ve 13h. Výherce bude tento den zveřejněn na
instagramovém účtu pořadatel soutěže @stratosauto.cz
Organizátor bude výherce kontaktovat nejpozději do 2 pracovních dnů od vyhlášení. Výherce
bude kontaktován pomocí kanálu, který využil pro zapojení do soutěže. Výhra bude po domluvě
s výhercem osobně předána na jednom ze showroomů společnosti Stratos Auto, spol. s r.o.
Pro čerpání výhry je výherce povinen účastnit se soutěže. Podrobné instrukce a kontakty na
pořadatele budou součástí oznámení o výhře. V případě, kdy výherce nebude ve stanovené lhůtě 2 dní
reagovat na výherní oznámení, nebudou splněny podmínky pro udělení výhry, bude výhra udělena
následujícímu druhému vylosovanému v pořadí tak, jak stanovila odborná porota.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o
udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové
rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti němu odvolat.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru
reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.
7.

Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti
či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel soutěže neodpovídá za
nedoručení oznámení o výhře. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a
neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů, resp. mobilních dat. Jediná úplná a závazná
pravidla jsou uložena u organizátora soutěže a uveřejněna na internetové adrese bmwprosek.cz. Do
soutěže nebudou zařazeny fotografie a registrace nesplňující podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si
vyhrazuje právo konečného posouzení všech registrací.
8.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zasláním soutěžní odpovědi a splnění všech podmínek soutěže každý soutěžící: a) uděluje
pořadateli (jakožto správci) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, město, kontaktní telefonní číslo, emailová adresa, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne,
pouze za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, dále též souhlasí s
jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, účet sociální sítě, na které byla soutěž uskutečněna.
Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a
mechanicky. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje
soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to
písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení
§ 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména
pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může
požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil
nebo zlikvidoval. Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) má soutěžící dále též
právo na přenositelnost údajů. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za
následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před
jejím předáním soutěžícímu; b) uděluje pořadateli soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého telefonního čísla a e-mailové adresy
pro obchodní a marketingové účely pořadatele, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení do jeho
případného odvolání; d) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly
soutěže.
V Pardubicích dne 23. 11. 2022.
Společnost STRATOS AUTO, spol. s r.o.
V případě dotazů či informací nás kontaktujte na emailu: meidlova@stratosauto.cz

