
Podmínky spotřebitelské soutěže o novou TV 

Samsung 

 (dále jen „pravidla“) 

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost auto MOTOL BENI a.s. se 
sídlem Plzeňská 130, 150 00 Praha 5, zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5342. 

(dále jen „auto Motol Beni”) 

2. SOUTĚŽ: 

Soutěž o NOVOU TV SAMSUNG je určena pro všechny, kdo za stanovených 

podmínek zakoupí nový vůz značky Ford u auto MOTOL BENI. 

3. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE: 

Od 25. 7. 2020 do 29. 8. 2020 23:59 včetně. 

4. PODMÍNKY ÚČASTI: 

Soutěže se může zúčastnit a) každá fyzická osoba starší osmnácti let s trvalým 

pobytem na území České republiky, která je svéprávná (má způsobilost k 
právnímu jednání), nebo b) právnická osoba se sídlem na území České republiky, 

která splňuje podmínky účasti na soutěži (dále jen „účastník soutěže“). Podmínkou 
účasti fyzické i právnické osoby na soutěži je, aby soutěžní nákup byl učiněn 25. 

7., 1. 8., 8. 8., 15. 8., 22. 8. nebo 29. 8. 2020 vč. podpisu kupní smlouvy. Soutěže 
se nemohou zúčastnit právnické osoby a osoby v pracovněprávním či jiném 
obdobném vztahu k pořadateli a organizátorovi, ani osoby jim blízké ve smyslu § 

22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"). 

Do soutěže nebudou zařazeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo 
jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebo v rozporu s právními předpisy či 

dobrými mravy. 

Účastník zapojením do soutěže souhlasí s Pravidly soutěže a souhlasí se 
zpracováním osobních údajů organizátorem. 

5. VSTUP DO SOUTĚŽE: 



Soutěže se mohou zúčastnit pouze ti účastníci, kteří za podmínek uvedených v 

těchto pravidlech: a) zakoupí nový vůz značky Ford a b) tento nákup uskuteční  

25. 7., 1. 8., 8. 8., 15. 8., 22. 8. nebo 29. 8. 2020 c) vč. podpisu kupní smlouvy. 

6. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ: 

Hlavní výhra: TV Samsung UE58RU7172U  

Výherce v soutěži bude určen elektronickým slosováním provedeným auto MOTOL 
BENI ze všech účastníků soutěže, kteří splňují podmínky účasti v soutěži. Slosování 

bude provedeno za účasti komise složené ze zástupců auto MOTOL BENI. Slosování 
výherců proběhne nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení soutěže. Celkem 

se vylosuje 1 (slovy: jeden) výherce. Informace o výhře bude výherci doručena 
emailem nejpozději do 5-ti pracovních dnů od vylosování. 

7. VÝHRA A JEJÍ DORUČENÍ: 

Výhra bude výhercům předána osobně na showroomu auto MOTOL BENI nejpozději 
do 30ti dnů od vylosování výherce.  

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OSOBNOSTNÍ PRÁVA: 

Účastník svým zapojením do soutěže souhlasí s tím, že v případě výhry bude 
zveřejněno jeho jméno a fotografie s výhrou na sociálních sítích auto MOTOL BENI. 

Organizátor soutěže je správcem osobních údajů soutěžících, kteří se zapojí do 

soutěže a za tímto účelem poskytnou své osobní údaje, které jsou pro účast 
v soutěži nezbytné. 

V souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů vás organizátor informuje, 

že osobní údaje poskytnuté organizátorovi budou shromažďovány a zpracovávány 
pod kontrolou organizátora v souladu s následujícím: 

a) Účely a zákonnost zpracování 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro zvládnutí vztahu mezi vámi a 

pořadatelem, tedy za účelem realizace soutěže a splnění povinností stanovených 
obecně závaznými právními předpisy. Pro správné řízení tohoto vztahu bude 

organizátor zpracovávat osobní údaje. 

Zpracování osobních údajů se může provádět elektronicky a ručně, a to na základě 
slučitelných logických kritérií a funkcí s účely, pro které jsou osobní údaje 

shromažďovány, a to vždy v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních 
údajů. 

b) Rozsah zpracování, komunikace a šíření údajů 



Osobní údaje soutěžících zpracovává pořadatel v rozsahu, ve kterém mu byly pro 

účely realizace soutěže poskytnuty. Zpracovává tedy zejména jméno a příjmení 
soutěžících, sdělenou doručovací adresu či emailovou adresu a telefonní číslo. 

Osobní údaje budou zpracovávány pouze osobami pověřenými organizátorem nebo 

společnostmi třetí strany (včetně kterékoli jiné společnosti skupiny pořadatele), 
institucemi nebo profesionály, kteří jako zpracovatelé údajů provádějí specifické 

zpracovatelské služby nebo činnosti doplňující výše uvedené účely. Osobní údaje 
nebudou nijak šířeny. 

c) Doba uchování 

Osobní údaje budou uchovávány po celou dobu trvání vztahu. Osobní údaje budou 

poté uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro dodržení obecně závazných 
právních předpisů, které mohou pořadateli uložit povinnost uchovávat osobní 

údaje po delší dobu. 

d) Práva subjektů údajů 

Pořadatel vás informuje, že máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
máte právo zejména na: 

 právo na přístup, tedy právo získat potvrzení o tom, zda a jaké osobní údaje organizátor o soutěžícím 

zpracovává, včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracovává; 

 opravu a doplnění zpracovávaných osobních údajů, pokud soutěžící zjistí, že jsou organizátorem 

zpracovávané údaje nepřesné nebo neúplné; 

 vymazání osobních údajů v některých případech, tedy právo oslovit organizátora s žádostí o 

vymazání jeho osobních údajů, které zpracovává. Toto právo soutěžícímu nenáleží v případě, že je 

zpracování osobních údajů soutěžícího nezbytné; 

 omezení zpracování v některých případech, např. v případě, kdy účastník zpochybňuje přesnost, 

zákonnost, nebo potřebu organizátora zpracovávat osobní údaje účastníka, má účastník právo požádat 

organizátora o omezení zpracování osobních údajů; 

 námitku proti zpracování tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný 

zájem správce či třetí strany; 

 přenositelnost údajů, tedy právo požadovat, aby organizátor osobní údaje, které zpracovává, předal 

(a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého 

uvede účastník ve své žádosti; 

 odvolat souhlas, a to zasláním písemné komunikace na sídlo organizátora nebo zasláním emailu na 

info@fordamb.cz pověřenci pro ochranu osobních údajů; 

 podat stížnost u dozorčího orgánu týkající se nezákonného zpracování osobních údajů organizátorem, 

a to konkrétně u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské 

unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů. 

Práva a stížnosti týkající se zpracování osobních údajů může soutěžící uplatnit u 
organizátora prostřednictvím emailové adresy: info@fordamb.cz. 

9. OSTATNÍ: 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně změnit pravidla soutěže v 
průběhu jejího trvání nebo soutěž zrušit, vše s účinností od okamžiku zveřejnění 

nového znění pravidel soutěže či oznámení o jejím zrušení na webové stránce 
www.fordamb.cz a to bez udání důvodu a bez náhrady. Ve sporných případech si 

pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. Tato soutěž není 



nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společnostmi Facebook a 

Instagram a s těmito společnostmi nijak nesouvisí.  

V Praze dne 24. 7. 2020 auto MOTOL BENI a.s. 

 


