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PEŁNE ZASADY KONKURSU „Jeździmy razem“  

(dalej tylko „zasady konkursu“) 

Celem tego dokumentu jest pełne i jasne ustalenie zasad konkursu o nazwie „Jeździmy razem“ (dalej tylko 
„konkurs“), którego główna wygrana jest podana na stronach jezdimespolu.skoda-auto.cz. Te zasady są 
jedynym dokumentem, który w pełni i wiążąco ustala zasady konkursu, które mogą być zmienione tylko w 
formie pisemnych aneksów do tego dokumentu.  

1. ORGANIZATOR I ZLECENIODAWCA KONKURSU 

Zleceniodawcą konkursu jest spółka ŠKODA AUTO a.s. z siedzibą tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 
293 01 Mladá Boleslav, REGON: 00177041, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w 
Pradze, dział B, akta 332 (dalej tylko „organizator“). 

2. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU  

Konkurs odbywa się w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2019 włącznie (dalej tylko „czas prowadzenia 
konkursu“) na terenie Republiki Czeskiej. 

3. UCZESTNICY KONKURSU  

Konkurs jest przeznaczony dla pracowników zleceniodawcy i osób świadczącej usługę dla zleceniodawcy, które 
są pełnoletnie (dalej tylko „uczestnik“ lub „uczestnik regulaminowy“). Zakwalifikowanie do konkursu jest 
uwarunkowane utworzeniem konta użytkownika w aplikacji TwoGo dla ŠKODA AUTO (dalej tylko „aplikacja 
TwoGo“) ze strony uczestnika.  

Zainteresowany może wziąć udział w konkursie w ramach korzystania z aplikacji TwoGo po spełnieniu 
poniższych warunków. Uczestnik konkursu musi także udostępnić organizatorowi konkursu poprawne 
informacje, których nie będzie już można poprawić w czasie albo po zakończeniu konkursu. 

4. ZASADY KONKURSU, WARUNKI I SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY 

W konkursie, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 3 tych zasad może wziąć udział każdy uczestnik po 
poprawnym utworzeniu konta użytkownika w aplikacji TwoGo. W czasie przetwarzania i ustalania wyników 
konkursu za poprzednie 3 miesiące, konto uczestnika w aplikacji TwoGo nie może być zablokowane.  

Zasada konkursu polega na zbieraniu punktów, które uczestnik uzyskuje za korzystanie z aplikacji TwoGo. 
Punkty są przyznawane za utworzenie zaplanowanych jazd i za uczestniczenie w zgłoszonych jazdach za 
pośrednictwem aplikacji TwoGo. Punkty uczestnik uzyskuje automatycznie za następujące czynności w ramach 
aplikacji TwoGo: 

• 1 punkt, kiedy tworzy zaplanowaną jazdę 
• 3 punkty, kiedy uczestniczy w jeździe, jako pasażer 
• 5 punktów, kiedy uczestniczy w jeździe, jako kierowca 

W określonych przypadkach punkty, które uczestnik uzyska za swój udział w jeździe, mogą być odebrane. Stanie 
się tak, jeżeli jazda jest odwołana. Uczestnik straci 1 punkt, jeżeli usunie zaplanowaną jazdę do 24 godzin od jej 
utworzenia. 
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Ważność punktów nie jest ograniczona. Jeżeli jednak uczestnik usunie swoje konto użytkownika, które 
następnie ponownie utworzy, to stan punktów na nowo utworzonym konkcie jest 0.  

Aktualny stan punktów uczestnika jest dostępny w aplikacji TwoGo.  
 
Na podstawie całkowitej liczby punktów, które poszczególni uczestnicy uzyskali w trakcie rundy konkursu 
w aplikacji TwoGo, układa się listę zwycięzców w danej rundzie. Wyniki są publikowane na stronie 
jezdimespolu.skoda-auto.cz najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca. Bieżącą kolejność można sprawdzić na 
stronie jezdimespolu.skoda-auto.cz. Harmonogram poszczególnych rund i publikowanych później wyników na 
rok 2019 jest podany w tabeli 1 Harmonogram konkursu na rok 2019. 
 
Rundy konkursu w roku 2019 Terminy rund Opublikowanie wyników 
1. runda 1. styczeń 2019 – 31. marzec 2019 Kwiecień 2019 
2. runda 1. kwiecień 2019 – 30. czerwiec 2019 Lipiec 2019 
3. runda 1. lipiec 2019 – 30. wrzesień 2019 Październik 2019 
4. runda 1. październik 2019 – 31. grudzień 2019 Styczeń 2020 
Tabela 1 Harmonogram konkursu na rok 2019 

 

5. WYGRANA 

Aktualne wygrane w konkursie są publikowane na stronach jezdimespolu.skoda-auto.cz. 

  Limity dla MB Limity dla Kvasiny (tymczasowa bonifikata*) 

Nagroda za 1. miejsce: Min. 700 punktów/kwartał Min. 300 punktów/ kwartał 

Nagroda za 2. miejsce: Min. 600 punktów/ kwartał Min. 200 punktów/ kwartał 

Nagroda za 3. miejsce: Min. 500 punktów/ kwartał Min. 150 punktów/ kwartał 

Min. do uzyskania 
jakiejkolwiek nagrody: 

Min. 100 punktów/ kwartał Min. 100 punktów/ kwartał 

Tabela 2 Limity punktów do uzyskania nagrody 

*punkty uwzględniają tymczasową bonifikatę dla Kvasin w roku 2019 

Zasady otrzymania wygranej są następujące. Do uzyskania wygranej za udział w konkursie uczestnik musi 
uzyskać minimalną liczbę punktów do otrzymania danej nagrody, podaną w tabeli 2. Jeżeli uczestnik uzyskał za 
rundę konkursową najwięcej punktów, ale jego punktacja nie osiągnęła limitu do uzyskania nagrody za 1. 
miejsce, to nie otrzyma wygranej za 1. miejsce. Ma jednak prawo do wygranej, która odpowiada jego punktacji. 
(Przykład: Uczestnik z MB, który znalazł się na 1. miejscu, ale w rundzie konkursu ma tylko 550 punktów, uzyska 
nagrodę za 3. miejsce. Uczestnik, który znalazł się na 3. miejscu i uzyskał dostateczną liczbę punktów dla 
otrzymania nagrody za 3. miejsce, dostanie wtedy taką samą nagrodę, jak uczestnik na 1. miejscu.) 

6. DORĘCZENIE WYGRANEJ 

Wygrana zostanie przekazana zwycięzcy najpóźniej do 14 dni po rozliczeniu wyników konkursu. 

Organizator zgodnie z danymi zamieszczonymi na koncie użytkownika TwoGo skontaktuje się telefonicznie albo 
e-mailem ze zwycięzcą konkursu i ustali z nim miejsce i sposób przekazania wygranej. Jako identyfikator 
zwycięzcy organizator będzie wymagać okazania numeru identyfikacyjnego pracownika ŠKODA AUTO a.s. Jeżeli 
zwycięzca nie odpowie na wysłany e-mail najpóźniej do 3 dni albo zwycięzcy nie będzie można osiągnąć 
telefonicznie, to organizator będzie uprawniony do zdecydowania o tym, że ten zwycięzca traci prawo do 
wygranej i ustalić kolejnego zwycięzcę. Organizator ma obowiązek podjąć trzy próby  
 telefonicznego kontaktu ze zwycięzcami w odstępie około 2,5 godziny, trzeciego dnia po doręczeniu 
wiadomości e-mailowej w przypadku, gdy uczestnik nie reagował na tę wiadomość e-mailową. Wygranych nie 
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można wypłacić w gotówce. Udziału w konkursach ani wygranych nie można się domagać na drodze sądowej, 
ani zrealizować ich alternatywnie. W przypadku, gdy zwycięzca nie odbierze wygranej w ustalonym terminie 
albo nie odbierze jej osobiście, traci prawo do wygranej i wygrana przepada na dobro organizatora, bez prawa 
zwycięzcy do jakiejkolwiek rekompensaty ze strony organizatora. 

 

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA OSOBISTE 

Przez wykonanie rejestracji uczestnik wyraża zgodę z zasadami konkursu i zobowiązuje się w pełni ich 
przestrzegać. Uczestnicząc w konkursie uczestnik udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych 
przez spółkę ŠKODA AUTO a.s., REGON 00177041, z siedzibą tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 
Mladá Boleslav, jako administratorem danych osobowych, albo przez umowne podmioty upoważnione przez 
administratora do przetwarzania danych osobowych w celu oferowania produktów i usług marki ŠKODA, 
analizowania zadowolenia klientów i dla potrzeb badania rynku, jak i w celu rozsyłania informacji handlowych 
zgodnie z ustawą nr 480/2004 Sb. Tak uzyskane dane mogą być dalej udostępnione podmiotom, które są 
członkami autoryzowanej sieci dystrybucyjnej pojazdów marki ŠKODA (lista na www.skoda-auto.cz). Zgody na 
przetwarzanie wyżej wymienionych danych również z wykorzystaniem kontaktu elektronicznego udziela 
uczestnik dobrowolnie na czas 5 lat. 

Uczestnik konkursu oświadcza, że przekazane dane są prawdziwe. Ta zgoda może być kiedykolwiek odwołana 
na piśmie. Podmiot danych ma zgodnie z ustawą nr 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych, zgodnie z 
brzmieniem przepisów późniejszych przede wszystkim prawo do blokowania, uzupełniania albo poprawiania, 
jak i prawo do skasowania danych osobowych. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a podmiot danych może 
bezpłatnie i na piśmie odwołać kiedykolwiek tę zgodę pod adresem administratora, domagać się skasowania 
danych osobowych, ma prawo dostępu do danych osobowych i prawo do poprawiania danych osobowych, 
blokowania błędnych danych osobowych, ich likwidacji, itp. Wniosek o skasowanie danych przed zakończeniem 
konkursu skutkuje wykluczeniem uczestnika z konkursu. W przypadku wątpliwości, co do przestrzegania 
przepisów prawnych przez administratora, można się do niego zwrócić. Organem nadzoru jest Urząd Ochrony 
Danych Osobowych (www.uoou.cz). 

Uczestnicy konkursu wiążąco zgadzają się z tym, że organizator i zleceniodawca konkursu ma prawo bezpłatnie 
wykorzystać, zgodnie z § 84 i kolejnymi ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeks Cywilny, zgodnie z brzmieniem 
przepisów późniejszych, ich imię, nazwisko i miejsce zamieszkania w mediach (łącznie z Internetem), w 
materiałach promocyjnych i reklamowych konkursu w związku z tym konkursem i ze świadczonymi przez niego 
usługami z tym, że mogą one być bezpłatnie sporządzone i rozpowszechniane w wyżej wymieniony sposób 
również zapisy dźwięku i obrazu (audio-video) dotyczące uczestników konkursu (szczególnie zwycięzców) i to 
przez pięć lat po zakończeniu konkursu. Wspomniane zapisy mogą być wykonane szczególnie w związku z 
odebraniem i korzystaniem z głównej nagrody oraz bezpłatnie wykorzystane w sposób opisany w tym rozdziale.  

 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator nie odpowiada za bezpośrednie i pośrednie szkody związane z udziałem w konkursie. 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek ryzyka i zobowiązania związane 
z użytkowaniem nagród. Niebezpieczeństwo szkody w wygranej przechodzi na zwycięzcę w chwili przekazania 
wygranej zwycięzcy. Wygranej nie można alternatywnie wypłacić w gotowce, ani zastąpić czymś innym. 

Osoby nie spełniające warunków uczestniczenia w konkursie albo działające niezgodnie z zasadami nie będą 
dopuszczone do udziału w konkursie. Jeżeli okaże się, że taka osoba pomimo to została zwycięzcą, na przykład 
na skutek podwójnego uczestnictwa, to nie ma prawa do wygranej. 
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Organizator konkursu nie odpowiada za jakiekolwiek techniczne problemy związane z udziałem w konkursie. 
Organizator nie odpowiada ponadto za doręczenie wiadomości (e-maila), którym zostanie wysłana informacja o 
wygranej. 

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia konkursu z ważnych powodów, przerwania go albo 
unieważnienia lub zmiany jego zasad. Organizator zastrzega sobie również prawo zamiany wygranych na 
wygrane, które są ich odpowiednim zamiennikiem. 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej oceny spełnienia albo niespełnienia warunków 
koniecznych do uzyskania nagród w konkursie. Nagród nie otrzymają zwycięzcy, którzy nie spełnili, nawet tylko 
dodatkowych albo częściowych, warunków ustalonych do uzyskania nagród. Organizator nie akceptuje 
niniejszym w stosunku do uczestników konkursu żadnych innych zobowiązań, a oni nie mają ze swojej strony 
prawa do jakichkolwiek innych świadczeń ze strony organizatora, niż te, które są podane w tych zasadach. 

Pełne zasady są do dyspozycji na jezdimespolu.skoda-auto.cz/pl. 


