PODMÍNKY SOUTĚŽE O VÍKENDOVÉ ZAPŮJČENÍ VOZU ŠKODA
SCALA
1. Pořadatelem soutěže jsou AUTOCENTRÁLA s.r.o., se sídlem v Hlučíně,
ulice Markvartovická 1906/7, PSČ: 748 01, IČ: 48390747 (dále jen
“Pořadatel)”.
2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s
Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci
soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy,
komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli
či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.
3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na
území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se
nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru
k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci
soutěže.
4. Soutěž probíhá v období od 28. 1. 2019 od 14:00 do 30. 4. 2019 do 23:59
(poslední odpověď, která bude zařazena do soutěže, může být vložena
nejpozději v 23:58:59). Soutěž probíhá na fanpage ACA Autocentrála na
adrese https://www.facebook.com/acaautocentrala/. Soutěžící se do
soutěže zapojí vložením „like“ na fanpage ACA Autocentrála a vložením
komentáře obsahujícím správnou odpověď na soutěžní otázku:
5. Kolik vozidel Škoda Rapid (předchůdce škoda Scala) jsme v ACA
Autocentrále prodali v roce 2018 na všech pobočkách? Tipujte číslo.
6. Soutěžící se zapojí do soutěže vložením jednoho komentáře pod soutěžní
post, který bude obsahovat odpověď na soutěžní otázku a slovní potvrzení
o uskutečněném přidání „like“ na fanpage Pořadatele. Komentář nesmí
obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na Pořadatele a nesmí
odporovat dobrým mravům. Komentář musí být napsaný v českém jazyce a
být originálního původu od soutěžícího.
7. Porota složená ze zástupců Pořadatele po skončení soutěže vybere ze
všech komentářů vložených do konce soutěže vyhovujícím podmínkám
uvedeným v bodě 4. jeden komentář se správnou odpovědí, kterému
následovně udělí výhru – Zapůjčení Škody Scala víkend s plnou nádrží.

8. Předmětem výhry je zapůjčení automobilu Škoda Scala na víkend s plnou
nádrží od 3.5 (pátek) do 6.5 (pondělí). S výhercem je možno domluvit se na
změně víkendu, pokud by mu daný termín nevyhovoval, výhru však je nutné
vybrat do konce měsíce května 2019 (poté výhra propadá).
9. Výherce soutěže bude o výhře informován do 48 hodin od skončení
soutěže pomocí komentáře pod soutěžní post. Za účelem zaslání výhry
bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail,
korespondenční adresa a telefonní číslo) a to prostřednictvím
vyhodnocovacího postu nebo vložením komentáře pod soutěžní post.
Výhra bude následně rozeslána do 14 dní od ukončení soutěže. Pokud
výherce nedodá potřebné údaje do 7 dní od ukončení soutěže, tak výhra
propadá a ztrácí na ni nárok.
10. Na výhru nevzniká právní nárok.
11. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují
pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je
konečné.
12. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky.
Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné.
Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30 dní od
konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit
pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit,
přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.
13. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen:
„GDPR”) je AUTOCENTRÁLA s.r.o. IČ 48390747 se sídlem Markvartovická
1906/7, 748 01 Hlučín (dále jen: „správce“). Účastník soutěže („soutěžící“)
uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních
údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též
adresa). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník
kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní.
Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat
osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje
soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele.
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