
Pravidla Valentýnské soutěže  

Tento dokument (dále jen Pravidla) představuje úplná, výlučná a závazná pravidla Valentýnské 

soutěže pořádané společností RENAULT RETAIL GROUP CZ, s.r.o. (dále jen Soutěž). 

1. POPIS SOUTĚŽE 

Na základě zakoupení nového vozu od značky Renault či Dacia u společnosti RENAULT RETAIL GROUP 

CZ, s.r.o. po Dobu trvání Soutěže získávají účastníci Soutěže možnost vyhrát Výhru (jak jsou tyto 

pojmy vymezeny níže). 

 

2. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

Organizátorem Soutěže je společnost RENAULT RETAIL GROUP CZ, s r.o., se sídlem Helsinská 166/2, 

155 00 Praha 5, IČ: 271 829 75 (dále jen Organizátor). 

 

3. MÍSTO, TERMÍN A DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE, VÝHRA 

3.1 Soutěž probíhá v termínu od 5. února 2018 do 28. února 2018, nebude-li Organizátorem 

stanoveno jinak (dále jen Doba trvání Soutěže). 

3.2 Organizátor pro účely Soutěže věnuje do Soutěže jako výhru 1x Dárkový poukaz v hodnotě 6 000 

Kč z nabídky portálu Slevomat a 2x Voucher na 2 vstupenky do sítě multikina Cinemacity (dále jen 

Výhra). 

 

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI 

4.1 Účastníkem soutěže se může stát osoba, starší 18 let s trvalým bydlištěm a s adresou pro 

doručování na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“), 

který po Dobu trvání Soutěže zakoupí od společnosti RENAULT RETAIL GROUP CZ, s.r.o. nový vůz 

značky Renault či Dacia. 

4.2 Ze všech soutěžících budou vylosováni celkem 3 výherci. Výherce v Soutěži bude vylosován, 

vyhlášen a kontaktován Organizátorem po skončení Doby trvání Soutěže v souladu s bodem 4.3 

těchto Pravidel. 

4.3 Účastník, který vyhraje Výhru, bude do 7 dní po skončení Doby trvání Soutěže kontaktován 

Organizátorem telefonicky či emailem. 

4.4 Zaměstnanci Organizátora jejich rodinní příslušníci a osoby blízké jsou z účasti v Soutěži vyloučeni. 

 

5. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 

101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 



5.1 Účastí na Soutěži účastník dobrovolně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, emailová adresa, telefon, adresa bydliště (pouze v 

případě Výhry) (dále jen Osobní údaje) po dobu 5 let Organizátorem, jakožto správcem Osobních 

údajů, a to především jejich shromažďováním, uchováváním, tříděním a ukládáním za použití 

manuálních a automatizovaných způsobů za účelem organizace a realizace Soutěže. 

5.2 Souhlas se zpracováním Osobních údajů účastníka může být kdykoli účastníkem odvolán 

písemným oznámením zaslaným do sídla Organizátora dle bodu 2 Pravidel, bude-li toto odvolání 

doručeno před předáním Výhry účastníkovi, bude takový účastník vyřazen ze Soutěže a ztrácí nárok 

na příslušnou Výhru. 

5.3 Účastník má právo vyžádat si informaci o zpracování svých Osobních údajů a Organizátor je 

povinen účastníkovi tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude 

vždy sdělení o: 

(a) účelu zpracování Osobních údajů, 

(b) Osobních údajů, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně 

veškerých dostupných informací o jejich zdroji, 

(c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou 

na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a 

oprávněných zájmů účastníků, 

(d) příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů. 

5.4 Organizátor má právo za poskytnutí výše uvedené informace požadovat přiměřenou úhradu 

nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. 

5.5 Účastníci, kteří zjistí nebo se budou domnívat, že Organizátor nebo jím pověření zpracovatelé 

provádí zpracování jejich Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 

účastníka nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li Osobní údaje 

nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mají právo: (i) požádat Organizátora nebo zpracovatele 

o vysvětlení; (ii) požadovat, aby Organizátor nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, přičemž 

především se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. 

5.6 Pokud bude takováto žádost účastníka shledána oprávněnou, Organizátor nebo zpracovatel 

odstraní neprodleně závadný stav. 

 



6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Organizátor je oprávněn pravidla Soutěže kdykoliv změnit či Soutěž zcela zrušit, a to i před 

uplynutím Doby trvání Soutěže, bez uvedení důvodu a stanovení náhrady. 

6.2 Pravidla Soutěže budou umístěna na stránkách www.rpz.cz. 

6.4 Výhra není směnitelná za peníze. Nárok na Výhru není vymahatelný soudem. Organizátor si 

vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže účastníka, který poruší jakékoli ustanovení těchto Pravidel. 

6.5 Účast v Soutěži je dobrovolná. Svou účastí účastník vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly. 

 

 

V Praze dne 5. 2. 2018 


