PRAVIDLA SOUTĚŽE „Soutěž o roční mytí zdarma“

1.

Pořadatel soutěže. Pořadatelem soutěže je obchodní společnost Indecon s.r.o., se sídlem Evžena
Rošického 2685/31, 586 01 Jihlava, IČO: 281 30 413, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 69803.

2.

Doba a místo konání soutěže. Soutěž probíhá v době od 1. 5. 2021 do 31. 10. 2021 (dále také jako „soutěžní
období“). Soutěžní období je rozděleno celkem do 6 kalendářních resp. soutěžních měsíců (tj. 1. 5. – 31. 5.
2021, 1. 6. – 30. 6. 2021, 1. 7. – 31. 7. 2021, 1. 8. – 31. 8. 2021, 1. 9. – 30. 9. 2021, 1. 10. – 31. 10. 2021;
dále také jako „soutěžní měsíce“). Soutěž probíhá v Jihlavě, v České republice, u samoobslužného mycího
centra na ul. Romana Havelky v Jihlavě a u samoobslužného mycího centra na ul. Vrchlického v Jihlavě
(dále společně také jako „mycí centra“ a každé samostatně jako „mycí centrum“), která provozuje
společnost APL CARS s.r.o., IČO: 014 25 471.

3.

Výhry. Soutěží se celkem o 18 výher – 6x datový klíč nabitý na částku 3 000 Kč na služby mycího centra, 6x
datový klíč nabitý na částku 2 000 Kč na služby mycího centra a 6x datový klíč nabitý na částku 1 000 Kč na
služby mycího centra. Platnost datových klíčů bude stanovena pořadatelem a bude výherci sdělena při
předání výhry, platnost však bude nejméně 12 měsíců. Pořadatel si vyhrazuje právo určit, popřípadě kdykoli
změnit specifikaci výher. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry stanovené pořadatelem
jakékoli jiné (peněžité či nepeněžité) plnění. Účast v soutěži ani výhry nejsou právně vymahatelné.

4.

Účastníci soutěže. Účastníkem soutěže může být pouze svéprávná osoba starší 18 let, která splní další
podmínky soutěže předvídané v těchto pravidlech. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže dle svého
uvážení především účastníky, kteří porušují zákon, nedodržují tato pravidla či nesplňují podmínky soutěže či
se pokouší podmínky této soutěže obejít nebo zneužít.

5.

Registrace do soutěže. U mycích center budou ve vybraných dnech soutěžního období přítomny hostesky
pořadatele. Účastník se do této soutěže pro probíhající soutěžní měsíc zapojí výlučně tak, že se u mycího
centra v probíhajícím soutěžním měsíci za asistence hostesky pořadatele zaregistruje do soutěže na webové
stránce pořadatele a vyplní za asistence hostesky pořadatele na tabletu pořadatele veškerá pole
registračního formuláře (vyjma polí, která jsou výslovně označena jako nepovinná). Chce-li se účastník
účastnit soutěže ve vícero soutěžních měsících, musí se v každém z těchto soutěžních měsíců do soutěže
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zaregistrovat postupem dle předchozí věty. Každý účastník se může zapojit do soutěže v každém soutěžním
měsíci pouze jedenkrát; na případné další registrace téhož účastníka v jednom soutěžním měsíci nebude
brán zřetel. Účastník je při registraci povinen uvést svou emailovou adresu, kterou využívá výlučně on sám.
Účastníci nejsou oprávněni registrovat se do soutěže jiným způsobem, než osobně u mycího centra a
za asistentce hostesky pořadatele na tabletu pořadatele.
6.

Určení výherců. V soutěži resp. v soutěžním období bude určeno celkem 18 výherců, přičemž v každém
soutěžním měsíci budou určeni celkem 3 výherci (1 výherce datového klíče nabitého na částku 3 000 Kč, 1
výherce datového klíče nabitého na částku 2 000 Kč a 1 výherce datového klíče nabitého na částku 1 000
Kč). Výherci budou v každém soutěžním měsíci určeni pořadatelem tak, že pořadatel náhodně vylosuje
v kalendářním měsíci následujícím po konci každého soutěžního měsíce z účastníků, kteří se v daném
soutěžním měsíci řádně zaregistrovali do soutěže, popořadě 3 výherce. V pořadí losu první vylosovaný
účastník získá datový klíč nabitý na částku 1 000 Kč na služby mycího centra, v pořadí losu druhý vylosovaný
účastník získá datový klíč nabitý na částku 2 000 Kč na služby mycího centra a v pořadí losu třetí vylosovaný
účastník získá datový klíč nabitý na částku 3 000 Kč na služby mycího centra. O průběhu losování bude
vytvořen zápis.

7.

Předání výher. Výherci budou kontaktováni a výhry jim budou oznámeny na emailovou adresu či telefonní
číslo uvedené v registračním formuláři, a to vždy nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce, který
následuje po soutěžním měsíci, v němž se účastník do soutěže zaregistroval a za nějž se stal výhercem.
Výhru si výherce bude moci vyzvednout v sídle pořadatele na adrese Evžena Rošického 2685/31, 586 01
Jihlava v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, a to do 30 dnů ode dne oznámení výhry, jak je uvedeno výše.
V případě pochybností je účastník soutěže povinen na výzvu pořadatele prokázat svoji totožnost. Nepřevzaté
výhry náleží pořadateli.

8.

Informace o zpracování osobních údajů účastníků. Společnost Indecon s.r.o. poskytuje účastníkovi
soutěže následující informace o zpracování osobních údajů poskytnutých pořadateli v rámci soutěže (tj.
jméno a příjmení, e-mailová adresa, příp. (nepovinně dle dobrovolné volby účastníka pro účely kontaktování
v případě výhry při nefunkčnosti e-mailové adresy) telefonní číslo, adresa bydliště, popř. kontaktní adresa)):
(i.) správcem je společnost Indecon s.r.o., se sídlem Evžena Rošického 2685/31, 586 01 Jihlava,
IČO: 281 30 413, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č.
69803, e-mail: info@indecon.cz; (ii.) účelem zpracování je pořádání a realizace soutěže včetně oslovení
výherců, přičemž právním základem pro zpracování je plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů; (iii.)
pořadatel nemá v úmyslu předávat osobní údaje třetím osobám; (iv.) pořadatel nemá v úmyslu předat osobní
údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci; (v.) osobní údaje budou u pořadatele, jakožto správce
uloženy po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování (včetně doby pro předání a převzetí výhry),
maximálně však po dobu 3 měsíců po ukončení soutěžního období; (vi.) účastník soutěže má právo
požadovat od pořadatele jakožto správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo
výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost
údajů; (vii.) účastník soutěže má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad
pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz); (viii.) požadavek na poskytnutí osobních údajů (označených
jako povinné) je požadavkem, na základě kterého se účastník může zúčastnit soutěže a může být (stane-li
se výhercem) kontaktován za účelem předání a převzetí výhry, přičemž v důsledku neposkytnutí povinných
osobních údajů by uvedené nebylo možné; (ix.) ohledně osobních údajů nedochází k automatizovanému
rozhodování.
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9.

Změny soutěže a/nebo pravidel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady tuto soutěž zkrátit, odložit,
přerušit, zrušit, či jinak jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že
změnu vyhlásí na webových stránkách www.indecon.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.
Pořadatel neodpovídá za funkčnost webové stránky nutné k registraci, resp. za jakékoli související technické
problémy včetně funkčnosti software a hardware.

10.

Pravidla soutěže na webu. Pravidla soutěže jsou zveřejněna na webové stránce pořadatele www.indecon.cz.
Pořadatel neodpovídá za funkčnost webové stránky, resp. jakékoli související technické problémy včetně
funkčnosti software a hardware.

11.

Další podmínky soutěže.
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

Výhry ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné.
Registrací do soutěže dle článku 5. těchto pravidel vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s těmito
soutěžními pravidly a zavazuje se je dodržovat.
O veškerých otázkách, reklamacích či námitkách v souvislosti s touto soutěží rozhoduje s konečnou
platností pořadatel.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek
stanovených pro získání výher v soutěži.
Pořadatel je oprávněn bez dalšího vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle výlučného posouzení
pořadatele nehrají férově, porušují zákon, nedodržují tato pravidla či nesplňují podmínky soutěže či se
pokouší podmínky této soutěže obejít nebo zneužít.
Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí
odpovídat skutečné podobě výher a je pouze ilustrativní. Přesnou specifikaci výhry určuje zásadně
pořadatel.
Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v této soutěži
(především funkčnost sítě resp. soutěžního portálu). Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která
případně účastníkovi vznikne v souvislosti s užíváním výhry.
Pořadatel neodpovídá za případné vady datového klíče, které se projeví po jeho předání výherci.

Tato pravidla soutěže ve výše uvedeném znění jsou platná a účinná ode dne 1. 5. 2021.
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