ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Jezdíme spolu“
(dále jen „pravidla soutěže“)
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže s názvem „Jezdíme spolu“ (dále jen
„soutěž“), v níž hlavní výhra je uvedena na stránkách jezdimespolu.skoda-auto.cz. Tato pravidla jsou jediným
dokumentem, který úplně, závazně upravuje pravidla soutěže a mohou být pozměněna pouze formou písemných
dodatků k tomuto dokumentu.
1.

POŘADATEL A OBJEDNATEL SOUTĚŽE

Objednatelem soutěže je společnost ŠKODA AUTO a.s. se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293
01 Mladá Boleslav, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 332 (dále jen „objednatel“).
Pořadatelem soutěže je společnost ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o., se sídlem Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7,
IČO: 05976359, (dále jen „pořadatel“).

2.

TERMÍNY DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 1.5.2017 do 31.12.2018 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České
republiky.
3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Soutěž je určena pro zaměstnance objednatele a osoby poskytující služby pro objednatele, kteří jsou starší 18 let
(dále jen „účastník“ či „regulérní účastník“). Zařazení do soutěže je podmíněno vytvořením uživatelského účtu
v aplikaci TwoGo pro ŠKODA AUTO (dále jen „aplikace TwoGo“) ze strany účastníka.
Zájemce se může zúčastnit soutěže v rámci užívání aplikace TwoGo po splnění níže uvedených podmínek.
Účastník soutěže musí také poskytnout pořadateli soutěže správné informace, které již nelze upravovat během
konání nebo po ukončení soutěže.
4. SOUTĚŽNÍ PRINCIP, PODMÍNKY A ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCE
Soutěže se dle podmínek uvedených v bodě 3 těchto pravidel může zúčastnit každý účastník po řádném vytvoření
uživatelského účtu v aplikaci TwoGo. V době zpracování a vyhodnocování výsledků soutěže za předchozí 3 měsíce
nesmí být uživatelský účet účastníka v aplikaci TwoGo zablokován.
Princip soutěže spočívá ve sbírání bodů, které účastník získává za využívání aplikace TwoGo. Body jsou udělovány
za vytváření zamýšlených jízd a za účast ve sdílených jízdách prostřednictvím aplikace TwoGo. Body získává
účastník automaticky za následující aktivity v rámci aplikace TwoGo:
•
•
•

1 bod, když vytvoří zamýšlenou jízdu
3 body, když se účastní jízdy jako cestující
5 bodů, když se účastní jízdy jako řidič

V určitých případech se mohou body, které účastník získá za svou účast v jízdě, odebrat. Stane se tak pokud je
jízda zrušena. Účastník ztratí 1 bod, když odstraní zamýšlenou jízdu do 24 hodin od jejího vytvoření.
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Platnost bodů není omezena. Pokud však účastník odstraní svůj uživatelský účet, který následně znovu vytvoří,
stav bodů je u nově vytvořeného účtu 0.
Aktuální stav bodů účastníka je dostupný v aplikaci TwoGo.
Na základě celkového počtu bodů, které jednotliví účastnící získali v průběhu kola soutěže v aplikaci TwoGo, se
sestavuje pořadí výherců za dané kolo. Výsledky jsou uveřejněny na stránce jezdimespolu.skoda-auto.cz
nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Průběžné pořadí je možné zjistit na stránce jezdimespolu.skodaauto.cz. Harmonogram jednotlivých kol a následných zveřejnění výsledků pro rok 2018 je uveden v tabulce 1
Harmonogram soutěže na rok 2018.
Kola soutěže v roce 2018
1.kolo
2.kolo
3.kolo

Trvání kola
1. duben 2018 – 30. června 2018
1. červenec 2018 – 30.září 2018
1.října 2018 – 31. prosince 2018

Zveřejnění výsledků
Červenec 2018
Říjen 2018
Leden 2019

Tabulka 1 Harmonogram soutěže na rok 2018.

5. VÝHRA
Aktuální výhry v soutěži jsou zveřejněny na stránkách jezdimespolu.skoda-auto.cz.

6. DORUČENÍ VÝHRY
Výhra bude výherci předána po vyhodnocení soutěže nejpozději do 14 dnů.
Pořadatel dle údajů vyplněných v uživatelském účtu TwoGo telefonicky nebo e-mailem kontaktuje výherce
soutěže a domluví s ním místo a způsob předání výhry. Jako identifikaci výherce bude pořadatel vyžadovat
poskytnutí osobního čísla zaměstnance ŠKODA AUTO a.s. Neodpoví-li výherce na zaslaný email nejpozději do 3
dnů nebo nebude-li možné výherce zastihnout telefonicky, je pořadatel oprávněn rozhodnout o tom, že tento
výherce ztrácí nárok na výhru, a určit náhradního výherce. Pořadatel je povinen uskutečnit tři pokusy o
telefonický kontakt výherců s odstupem cca 2,5 hodiny třetí den po doručení emailové zprávy v případě, že
účastník nereagoval na tuto emailovou zprávu. Výhry nelze vyplatit v hotovosti. Účast v soutěžích ani výhry není
možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit. V případě, že výherce výhru nepřevezme ve sjednaném
termínu nebo ji nepřevezme osobně, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch pořadatele, aniž by
výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele.

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA
Provedením registrace vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí
v soutěži účastník poskytuje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů společností ŠKODA AUTO a.s., IČO
00177041, se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, jako správcem osobních
údajů nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů za účelem nabízení produktů
a služeb značek ŠKODA, zjišťování spokojenosti zákazníků a pro potřeby průzkumu trhu, jakož i za účelem šíření
obchodních sdělení dle z. č. 480/2004 Sb. Takto získané údaje mohou být dále poskytnuty subjektům, které jsou
členy autorizované distribuční sítě vozidel značky ŠKODA (seznam na www.skoda-auto.cz). Souhlas se
zpracováním výše uvedených údajů a s využitím elektronického kontaktu poskytuje účastník dobrovolně na dobu
ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Jezdíme spolu

5 let. Soutěžící prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán.
Subjekt údajů má v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
zejména právo na blokování, doplnění nebo opravu, jakož i právo na likvidaci osobních údajů. Poskytnutí údajů
je dobrovolné, že může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese správce písemně souhlas odvolat, požádat o
likvidaci osobních údajů, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů,
blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Žádost o likvidaci údajů před ukončením doby trvání
soutěže, má za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se
může na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel a objednatel soutěže je oprávněn bezplatně užít v souladu
s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jejich jméno,
příjmení a bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech objednatele soutěže
v souvislosti s touto soutěží a jimi poskytovanými službami s tím, že mohou být bezplatně zachyceny a
rozšiřovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové (zvukově-obrazové) záznamy účastníků soutěže
(zejména výherců), a to po dobu pěti let od ukončení soutěže. Uvedené záznamy mohou být zachyceny zejména
v souvislosti s převzetím a užíváním hlavním výhry a bezplatně užity způsobem uvedeným v tomto odstavci.
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody
na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhry není možné alternativně vyplatit v
hotovosti ani v jiném plnění.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny.
Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity účasti, nemá nárok
na výhru.
Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel dále neručí za
doručení zprávy (e-mailu), kterou bude zasílána informace o výhře.
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.
Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro
získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní, byť jen okrajově či částečně podmínky stanovené
pro získání výher. 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.
Úplná pravidla jsou k dispozici na jezdimespolu.skoda-auto.cz.
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