
AKuMa-motors v.o.s. 
Úplná pravidla spotřebitelské soutěže 

1/3 

 

AKuMa-motors v.o.s., A 20921 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže „Elektrické dětské autíčko.“ 

1. Organizátor AKuMa-motors v.o.s., IČO: 29442061, Nelešovice 55, PSČ 75103 (dále též 

„Organizátor“).  

2. Termín konání soutěže Soutěž probíhá v období od 13.12. 2017 do 18.12. 2017 do 10:00 hodin.  

3. Účastníci soutěže a podmínky pro účast v soutěži  

3.1. Soutěže se může zúčastnit každý občan České či Slovenské republiky starší 18 let (dále též 

„Účastník“).  

3.2. Podmínkou účasti v soutěži je zodpovězení soutěžních otázek prostřednictvím formuláře, 

dostupném na internetových stránkách https://www.akuma-motors.cz/Elektricke-detske-auticko-

a6_1.htm. Na všechny otázky musí soutěžící odpovědět správně, jinak bude ze soutěže vyřazen. 

Podmínkou pro uznání odpovědi je být fanouškem stránky AKuMa-motors na sociální síti Facebook 

(https://www.facebook.com/www.akumamotors.cz/). 

a. Dát LIKE tomuto příspěvku 

b. SDÍLET tento příspěvek 

c. být FANOUŠKEM našich FACEBOOK stránek 

3.3. Podmínkou účasti v soutěži je dále úplné zadání kontaktních údajů Účastníka prostřednictvím 

formuláře, tj. zejména jména a příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla Účastníka, jakož i 

vyjádření souhlasu s těmito pravidly.  

3.4. Organizátor si vyhrazuje právo nezapočítat podezřelé hlasy, popřípadě soutěžícího vyřadit v 

případě podezření na ovlivnění výsledků nekalým jednáním (automatizovanou či strojovou činností). 

Proti rozhodnutí Organizátora se nelze odvolat. 

3.5. Každý účastník může hlasovat v soutěži pouze jednou v průběhu celé soutěže a to odpovědí z 

jedné IP adresy.  

3.6. Podmínkou uskutečnění soutěže je minimální počet Účastníků soutěže stanoven na: 100 

platných hlasů splňujících podmínky čl.3.1. - 3.5. 

4.Výhrou se rozumí následující cena:  

• Elektrické dětské autíčko Toyz Aero - 2 motory a 2 rychlosti červené  

5. Výherci soutěže  

5.1. Výhercem soutěže se stane účastník  (dále „ výherce“) se správnými odpověďmi na soutěžní 

otázky uvedené  v čl. 3.2. a vylosovaný ze společného osudí.  Celkový počet výherců je 1 (slovy: 

jeden), výherce obdrží jednu výhru uvedenou v čl. 4 těchto pravidel.  

 5.2. Vyhodnocení soutěže a vyhlášení výherce proběhne dne 18. 12. 2017 na stránkách Organizátora 

včetně facebookových stránek  a přes kontaktní email přímo na výherce.  
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5.3. Po určení výherce Organizátorem dojde k ověření o splnění podmínek soutěže. Organizátor 

soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí v otázce splnění podmínek stanovených pro účast v 

soutěži a výhru ceny.  

5.4. Výherce bude kontaktován e-mailem, v němž nalezne bližší informace o výhře a o způsobu jejího 

vyzvednutí (předání). Výherce může být zároveň umístěn na stránkách facebooku akuma-motors.cz, s 

čímž Účastník vyjadřuje svůj souhlas.  

5.5. Vyzvednutí (předání) výhry výherci bude provedeno po předchozí telefonické domluvě v 

prostorách prodejny AKuMa-motors v.o.s.  na adrese Schweitzerova 97, 77900 Olomouc. 

5.5. V případě nepřevzetí výhry výhercem do termínu 22.12.2017 do 16:00 hodin, jeho výhra propadá 

a zůstává ve vlastnictví Organizátora soutěže. 

6. Zpracování a ochrana osobních údajů  

6.1. Zapojením do soutěže a vyplněním registračního formuláře Účastník uděluje Organizátorovi 

souhlas, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zpracováním jím uvedených 

osobních údajů, a to za účelem zabezpečení průběhu soutěže, tj. zejména za účelem kontaktování 

výherce (předání) výhry, a dále pro účely nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních 

sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační 

společnosti. V případě, že se Účastník stane výhercem, uděluje tímto Účastník zároveň svůj souhlas 

Organizátorovi k bezplatnému pořízení fotografií a zvukových nebo obrazových záznamů, jakož i k 

užití jména a příjmení Účastníka pro marketingové účely, tj. zejména k použití těchto snímků, 

záznamů a údajů Účastníka pro účely zveřejnění výherců soutěže na výše uvedených webových 

stránkách, jakož i na facebookové stránce Organizátora. 

 6.2. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost AKuMa-motors v.o.s., IČO: 

29442061, Nelešovice 55, PSČ 75103. Udělení výše uvedeného souhlasu Účastníka je dobrovolné a na 

zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas 

uděluje Účastník výše uvedenému správci na období 2 let od konce trvání soutěže. Účastník je 

oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných.  

6.3. Účastník je srozuměn s tím, že má práva dle ust. § 11 a ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů v platném znění. Účastník stvrzuje, že je seznámen s tím, že svůj souhlas 

poskytuje dobrovolně a může jej kdykoliv písemně odvolat a prohlašuje, že všechny údaje poskytnuté 

Organizátorovi jsou pravdivé. V případě, že by se Účastník domníval, že správce provádí zpracování 

jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka nebo v 

rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, 

může a) požádat správce o vysvětlení, b) požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Je-li 

žádost Účastníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný 

stav. Nevyhoví-li správce žádosti, má Účastník obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro 

ochranu osobních údajů přímo.  
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7. Závěrečná ustanovení  

7.1. Účastí v soutěži Účastník souhlasí s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Pravidla 

soutěže a právní vztahy z ní vznikající se řídí právním řádem České republiky.  

7.2. Účastník je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů Organizátora. V opačném 

případě je Organizátor oprávněn Účastníka ze soutěže vyloučit. Dojde-li k vyloučení Účastníka ze 

soutěže, vyloučený Účastník ztrácí práva plynoucí z účasti v soutěži a případnou výhru.  

7.3. Ze soutěže budou vyloučeni Účastníci, kteří se soutěže účastnili opakovaně z jedné IP adresy či 

opakovaně z více IP adres.  

7.4. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k 

Organizátorovi a dalším společnostem podílejícím se na přípravě a organizace soutěže, jakož i osoby 

příbuzné těmto osobám.  

7.5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, včetně jejího odložení, 

přerušení či zrušení. Takové rozhodnutí je účinné od okamžiku zveřejnění na internetových stránkách 

Organizátora.  

7.6. Organizátor neodpovídá za nedoručení e-mailových zpráv. 

7.7. Účastníci soutěže nejsou povinni výhru přijmout. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní 

cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.  

 

V Nelešovicích dne 12. 12. 2017 AKuMa-motors v.o.s., Organizátor 

 

           

                           Ing. Jaroslav Kuboš 


