Statut a pravidla soutěže „Cesta na Dacia Piknik 2018“
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Cesta na Dacia Piknik 2018“
(dále jen „soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který upravuje pravidla uvedené soutěže ve
vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.
1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost Renault Česká republika, a. s., se sídlem Praha 8, IBC Pobřežní 3,
PSČ 180 00, IČ: 601 92 801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 2277 (dále jen „Pořadatel“).
2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž
se
bude
konat
na
Facebookové
stránce
Dacia
Česká
republika
[https://www.facebook.com/Dacia.CZE/] v termínu od 16.5.2018 do 3.6.2018 včetně (dále jen „doba
konání soutěže“).
3. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát výhradně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s pobytem a
doručovací adresou na území České republiky (dále také "účastník" nebo "soutěžící"), která splňuje
níže popsané podmínky účasti v soutěži.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže. Dále jsou ze soutěže vyloučeni
zaměstnanci všech s Pořadatelem na soutěži spolupracujících agentur a společností a jakékoli další
osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže, jakož i jim osoby blízké. V případě, že
se výhercem stane osoba, která nesplňuje podmínky tohoto článku, výhra se nepředá. Za osobu blízkou
jsou považovány osoby uvedené v § 22, zákona č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění.
Stejně tak se výhra nepředá v případě, že 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, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla
nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.
Soutěže se může každý soutěžící zúčastnit pouze 1x. Duplicitní záznamy budou ze soutěže vyřazeny.
4. Partner soutěže
Partnerem soutěže je [autorizovaný prodejce, který předá vozidlo]. Bude upřesněno dle disponibility
výherce soutěže.
5. Princip a podmínky soutěže
Účastník se do soutěže zapojí tím, že v průběhu doby konání soutěže splní následující podmínky:
 Vyhotoví fotografii nebo video, kde ukáže, že je velkým fanouškem značky Dacia.
Způsob vyhotovení Pořadatel soutěže dále neurčuje.
 Nahraje tuto svou fotografii nebo video do komentářů pod příspěvek [link] na
Facebookové stránce Dacia Česká republika.
 Uživatelé Facebooku budou moci hlasovat pro svého favorita pomocí tlačítka „líbí se
mi“ a dát tak hlas fotografii / videu dle svých preferencí. Uživatelé mohou udělit svůj
hlas více soutěžícím.
Po uplynutí doby trvání soutěže Pořadatel vybere 10 fotografií / videí, které získaly k půlnoci posledního
dne doby trvání soutěže největší počet „líbí se mi”. Tyto fotografie / videa postoupí do finále, ve kterém
Pořadatel soutěže vyhlásí dne 4.6.2018 jednoho výherce, který získá novou Dacia Duster na celý víkend
15.6.2018 – 18.6.2018 a kameru, pomocí které výherce vyhotoví video z víkendového zážitku. Výherce
bude
vyhlášený
na
Facebookové
stránce
Dacia
Česká
republika
[https://www.facebook.com/Dacia.CZE/] a informovaný o výhře zprávou na Facebooku.

6. Výhra v soutěži a její uplatnění
VÝHRA V SOUTĚŽI
Zapůjčení vozidla Dacia Duster a kamery v termínu od 15.6.2018 do 18.6.2018.
Specifikace výhry
[Nová Dacia Duster v ceně cca 400 000 Kč a kamera GOPRO HERO6 v ceně cca 12 000 Kč +
příslušenství (stabilizátor, náhradní baterie, paměťová karta, obal) v ceně cca 10 000 Kč.]
Výběr výherce
Výhru v soutěži získá 1 vybraný účastník soutěže. Výherce vybere předem určená komise složená ze
zaměstnanců Pořadatele dne 4.6.2018 a to z 10 soutěžících, jejichž soutěžní příspěvky získaly k půlnoci
posledního dne doby trvání soutěže největší počet „líbí se mi“. Výherce bude vyhlášený na
Facebookové stránce Dacia Česká republika [https://www.facebook.com/Dacia.CZE/] dne 4.6.2018 a
informovaný o výhře zprávou na Facebooku.
Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu s oznámením o výhře/nereaguje na ni, ani
pokud kontaktní údaje nebudou funkční, nebo v případě, že výherce odmítne výhru přijmout, případně
nepotvrdí během ověřovací komunikace, že se soutěže zúčastnil, nebo splnil podmínky. Pořadatel
neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl zprávu s oznámením o výhře od
Pořadatele, nebo nereagoval zpět. V případě, že se výherce neozve Pořadateli zpět do 1 dne od zaslání
zprávy, vybere komise náhradního výherce.
Uplatnění výhry
Předání výhry proběhne u autorizovaného prodejce Dacia dle disponibility výherce soutěže dne
15.6.2018 nebo i dříve dle individuální dohody s výhercem soutěže. Vozidlo i kamera musí být vrácené
na stejném místě dne 18.6.2018. Bližší informace budou výherci sděleny Pořadatelem při předání výhry.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhru není možné alternativně
vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
7. Informace o zpracování osobních údajů
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla
bezvýhradně dodržovat.
Správce osobních
údajů
Renault Česká republika, a.s., IČ: 601 92 801
V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních
Kontakt na
údajů, můžete se na nás obrátit:
správce osobních
údajů
 písemně: na adresu Praha 8, IBC Pobřežní 3, PSČ 180 00


e-mailem: infocentrum@renault.cz

Účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, a právní základy jejich
zpracování jsou následující:


vložením fotografie / videa pod příspěvek na Facebookové stránce Dacia
Česká republika [https://www.facebook.com/Dacia.CZE/] jste nám udělil/a
souhlas s použitím Vašich osobních údajů k účelům administrace soutěže
(evidence přihlášených soutěžících, zpracování podkladů pro výběr
výherce, kontaktování výherce),



pořízení zvukových a obrazových záznamů od okamžiku slavnostního
předání výhry po její vrácení – s tímto zpracováním dal výherce souhlas
účastí v soutěži, a zároveň se tím zavázal poskytnout Pořadateli veškerou
potřebnou součinnost k pořízení takovýchto záznamů,

Účely zpracování
osobních údajů a
právní základy
zpracování



v případě výherce soutěže budeme používat pořízené zvukové a obrazové
záznamy k marketingovým účelům Pořadatele, neboť je to nezbytné pro
účely jeho oprávněných zájmů. Oprávněný zájem Pořadatele, v kontextu
soutěže, kdy je výherci zapůjčeno vozidlo v celkové hodnotě 400 000 Kč vč.
DPH a kamera a příslušenství v hodnotě přibližně 22 000 Kč vč. DPH,
spočívá v použití pořízených zvukových a obrazových záznamů výherce k
marketingovým účelům Pořadatele.

Pořadatel bude obrazové a zvukové záznamy používat pro marketingové účely
spočívající zejména v podpoře značky Dacia a prodeje produktů a služeb Pořadatele
a autorizovaných prodejců Dacia.
 Smluvní partneři v rámci autorizované sítě prodejců a servisů Renault a
Dacia.
Příjemci osobních
údajů



Dodavatel služeb, smluvní agentura Visibility, s.r.o.., IČ 44 927 991, která
zpravuje Facebookovou stránku Dacia Česká republika a zpracovává
databázi přihlášených účastníků.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na:

Vaše práva v
souvislosti se
zpracováním
osobních údajů

Musím Pořadateli
jako správci své
osobní údaje
poskytnout?

Jak dlouho budou
mé osobní údaje.
uloženy?



odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (aniž je tím dotčena
zákonnost zpracování založená před jeho odvoláním),



přístup k osobním údajům,



opravu osobních údajů,



výmaz osobních údajů,



žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů,



přenositelnost osobních údajů,



vznesení námitky proti zpracování osobních údajů (výherce soutěže ve
vztahu k dalšímu použití záznamů pořízených od okamžiku slavnostního
předání výhry po její vrácení),



na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Kontaktní údaje:
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ
provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více
informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci).

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu
dle tohoto Statutu a pravidlech soutěže „Cesta na Dacia Piknik 2018“ je však
podmínkou Vaší účasti v soutěži.
V případě, že během trvání soutěže odvoláte souhlas se zpracováním Vašich
osobních údajů pro účely administrace soutěže, tak budeme nuceni Vás ze soutěže
vyřadit.
Vaše osobní údaje budou:


pro účely administrace soutěže zpracovávány po dobu soutěže a po dobu 1
měsíce po skončení soutěže;



zvukové a obrazové záznamy výherce soutěže budou zpracovávány pro
marketingové účely Pořadatele jako správce po dobu 5 let od ukončení
soutěže.

Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů najdete na www.dacia.cz/pravni-ujednani/.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a
násl. zákona č. 89/2012 občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jméno a příjmení výherce
soutěže v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti
s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány i zvukové a obrazové
záznamy výherce soutěže, a zveřejňovány či jinak zpracovávány po dobu 5 let od ukončení soutěže.
Účastí v soutěži dává soutěžící Pořadateli svolení s pořizováním zvukových a obrazových záznamů a
to od okamžiku slavnostního předání výhry do vrácení výhry, výherce je povinen poskytnout Pořadateli
veškerou potřebnou součinnost k pořízení takovýchto záznamů (dále jen „Záznamy“).
Výherce poskytuje Pořadateli bezúplatnou, výhradní a neomezenou licenci k užití Záznamů, tj. licenci
neomezenou časově, teritoriálně (pro celý svět), způsoby, množstvím, technologií užití ani jinak.
Součástí licence jsou též následující oprávnění:
1.oprávnění Záznamy zpracovat, upravit či jinak změnit;
2.oprávnění užít jen část Záznamů nebo některé jejich části včetně oprávnění užít odděleně zvukovou
a obrazovou složku Záznamů;
3.oprávnění zařadit části Záznamů do jiného audiovizuálního díla a užít je v jeho rámci v neomezeném
rozsahu.
Pořadatel není povinen výše popsanou licenci využít a je oprávněn práva z licence poskytnout
podlicenčně nebo postoupením licence třetí osobě bez omezení.
Výherce dává svolení se zveřejněním Záznamů a případně jeho jména a příjmení.
Pořadatel bude Záznamy používat pro marketingové účely spočívající zejména v podpoře značky Dacia
a prodeje produktů a služeb Pořadatele a autorizovaných prodejců Dacia.
Vzhledem ke kontextu této soutěže Pořadatel bude Záznamy používat výše uvedeným způsobem na
základě čl. 6 odst. 1 písm. f) 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 („GDPR“), neboť toto použití považuje za nezbytné pro ochranu
svých zájmů.
V případě, že bude mít výherce vůči tomuto zpracování výhrady z důvodů týkajících se jeho konkrétní
situace, může u Pořadatele vznést proti tomuto zpracování námitku ve smyslu čl. 21 GDPR.
8. Autorská a jiná práva
Soutěžící přihlášením do soutěže potvrzuje, že:
1. je autorem vložené soutěžní fotografie / videa, nebo že má s autory vypořádána autorská práva a že
fotografie / video je původní,
2. disponuje veškerými právy k fotografii/videu,
3. užitím fotografie / videa Pořadatelem dle tohoto statutu nebudou nijak porušena ani ohrožena práva
třetích osob a zavazuje se Pořadatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti
Pořadateli.
Soutěžící uděluje vložením soutěžní fotografie / videa do komentářů pod příspěvek se soutěží na
Facebookové stránce Dacia Česká republika [https://www.facebook.com/Dacia.CZE/] Pořadateli
časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití vložené fotografie / videa bez územního
omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových médiích,
otištění v tiskových a propagačních materiálech Pořadatele, nebo mobilních službách produkovaných
Pořadatelem včetně jména a příjmení výherce s uvedením výhry.
7. Další ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její
pravidla.
Vymáhání účasti v soutěži či soutěžní výhry soudní cestou je vyloučeno.
V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve
formě dodatku a zveřejněno stejným způsobem jako tato pravidla soutěže. Účinnost této změny nastává
okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv
jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností sociální sítě Facebook, kde budou
informace o soutěži uveřejněny.
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající
hodnoty a měnit podmínky a lhůty předání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta tak, aby
mohla být výhercům předána v souladu s pravidly soutěže.
Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.dacia.cz, zároveň jsou uložena v písemné
podobě v sídle Pořadatele soutěže.
Tato pravidla jsou platná ode dne jejich vyhlášení, a účinná ode dne zahájení soutěže, tj. od 16. 5. 2018.

