
 

“Motocykl na 4 dny” 
Podmínky soutěže  

I. Pořadatel soutěže 

1. Pořadatelem Soutěže je společnost Autocentrum BARTH a.s., se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice - Dubina, IČO: 252 78 924, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1707. („Pořadatel“). 

II. Doba a místo trvání Soutěže 

Soutěž probíhá od 1.7.2019 do 31.8.2019 na území České republiky. 

III. Účastníci Soutěže 

1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která v období od 1.7.2019 do 31.8.2019 uzavřela s pořadatelem smlouvu o 
nájmu vozidla, jejímž předmětem byl nájem obytného vozu nebo přívěsu. Účastník mladší 18 let se může zúčastnit soutěže pouze 
se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Pořadatele ani jejich rodinní příslušníci 
(“Účastník“). 

2. Pokud se Pořadatel domnívá, že Účastník nesplňuje podmínky účasti v Soutěži, či že porušuje pravidla Soutěže, je oprávněn 
Účastníka ze Soutěže vyřadit. Takové rozhodnutí je výhradně na uvážení Pořadatele a nezakládá jakékoliv nároky na straně 
vyřazeného Účastníka. Pořadatel není povinen své rozhodnutí o vyřazení vyřazenému Účastníkovi oznamovat ani doručovat. 

3. Účastník Soutěže může být výhercem, pouze pokud řádně splní všechny podmínky této Soutěže a splní kritéria pro výherce 
(„Výherce“). 

IV. Pravidla a mechanismus Soutěže, výhry 

1. Do soutěže se Účastník zapojí tak, že zašle na e-mailovou adresu motocentrum@motocentrum-barth.cz: 

a) fotografii, kterou pořídil v době, kdy měl od Pořadatele v nájmu obytný vůz nebo přívěs („Soutěžní fotografie“), 

b) referenci tzn. jeho hodnocení vozidla a služeb Pořadatele spojených s uzavřenou nájemní smlouvou. 

2. Soutěže se Účastník může zúčastnit pouze jedenkrát. 

3. Výhrou v Soutěži je uzavření smlouvy o výpůjčce motocyklu z Motopůjčovny BARTH po dobu 4 dnů mezi Pořadatelem a Výhercem 
(„Výhra“). Výherce vybere 3 členná porota složená ze zaměstnanců Pořadatele, a to nejpozději do 7 dnů od ukončení Soutěže. Porota 
vybere Výherce na základě Soutěžní fotografie, přičemž u anonymizovaných fotek bude hodnotit zejména její provedení, uměleckou 
hodnotu a originalitu. 

4. Výherce bude kontaktován Pořadatelem nejpozději do 14 dnů od ukončení Soutěže na e-mailovou adresu, ze které Účastník zaslal 
Soutěžní fotografii. 

5. Podrobnosti Výhry budou za předpokladu součinnosti Výherce dohodnuty do 30 dnů od oznámení Výhry Výherci. 

V. Ochrana osobních údajů 

1. Pořadatel je za účelem zajištění průběhu Soutěže oprávněn zpracovávat osobní údaje Účastníka v rozsahu jméno, příjmení, 
doručovací adresa a e-mailová adresa a dále pokud je na Soutěžní fotografii zachycena podoba Účastníka či dalších osob, tak také 
zachycenou podobu těchto osob (dále jen „Osobní údaje“). Pořadatel je rovněž oprávněn zpracovávat Osobní údaje pro obchodní i 
marketingové účely Pořadatele, a to včetně zasílání obchodních sdělení. Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům, 
právo žádat jejich opravu, doplnění či zničení, jakož i další práva dle platných právních předpisů.  

2. Účastník bere na vědomí, že Pořadatel je oprávněn předávat Osobní údaje třetím stranám, a sice svým smluvním partnerům. 

3. Účastník je srozuměn s tím, že je Pořadatel oprávněn zveřejnit jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa (v rozsahu 
uvedení obce či její části) a Soutěžní fotografii a ty použít v přiměřeném rozsahu pro účely propagace Pořadatele, jeho produktů či 
Soutěže. Zároveň Účastník souhlasí s tím, že v souvislosti se Soutěží mohou být pořízeny a následně zveřejněny jeho podobizny, 
obrazové snímky a obrazové či zvukové záznamy, zejména z předání Výhry, a ty následně zveřejněny. 

4. Účastník tímto opravňuje Pořadatele k provádění kontrol v nezbytném rozsahu týkající se zjištění jeho totožnosti v souvislosti 
s účastí v Soutěži. Pořadatel se zavazuje osobní údaje, které získal v rámci ověření totožnosti Účastníka, nijak dále nešířit, 
nezpracovávat a neuchovávat po dobu delší než nezbytně nutnou. 
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VI. Poskytnutí licence 

1. Účastník se zavazuje, že je oprávněným nositelem autorských práv dle autorského zákona k Soutěžní fotografii, dále prohlašuje, že 
mu osoby zachycené na Soutěžní fotografii udělily souhlas se zveřejněním Soutěžní fotografie a k jejímu zaslání do Soutěže dle 
platných právních předpisů. Okamžikem zaslání Soutěžní fotografie do Soutěže bere Účastník na vědomí, že je výhradně zodpovědný 
za Soutěžní fotografii a důsledky jejího zaslání a zveřejnění. 

2. Okamžikem zaslání Soutěžní fotografie do Soutěže uděluje Účastník Pořadateli souhlas s bezplatným zveřejněním Soutěžní 
fotografie na webových stránkách autocentrum.cz, na profilech Pořadatele na sociálních sítích a na jeho propagačních materiálech 
(„Licence“). 

3. Pořadatel není povinen Licenci využít a je oprávněn poskytnout třetí osobě práva z Licence nebo zcela nebo zčásti, a to zejména za 
účelem propagace Pořadatele a Soutěže. 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech 
záležitostech Soutěže, včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv námitkách proti organizaci Soutěže rozhoduje Pořadatel s konečnou 
platností. 

2. Výhry v Soutěži nejsou soudně vymahatelné, na Výhru nevzniká právní nárok a není možno místo ní požadovat jiné plnění. Případné 
zdanění Výher se řídí platnými právními předpisy. Výherce bere na vědomí, že obdržení výhry může podléhat daňové či obdobné 
povinnosti a zavazuje se takové povinnost řádně splnit. 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo úprav pravidel Soutěže, a to včetně práva Soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit. V případě změny pravidel 
Soutěže vyhlásí tyto změny Pořadatel na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné, účinné a úplné podmínky. 

4. Účastník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele své postavení Účastníka v Soutěži, jakkoliv převádět na 
třetí osobu či tímto, jakkoliv jinak disponovat. 

5. Tyto podmínky Soutěže jsou platné a účinné od 1.1.2019. 

 


