
PRAVIDLA SOUTĚŽE MAN NA CESTÁCH

1. Organizátor soutěže

Organizátorem  soutěže  je  společnost  MAN  Truck  & Bus  Czech  Republic  s.r.o.,  se  sídlem
Obchodní  120,  251 70 Čestlice,  Česká  republika,  IČO:  469  65 904,  zapsaná v  obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73675 (dále jen „Organizátor“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá od 7. 8. 2017 00:00:00 hod do 3. 9. 2017 23:59:59 hod na Facebook profilu
MAN  Truck  &  Bus  Czech  Republic  (https://www.facebook.com/MANCzechia/)  a  na
Instagramu (https://www.instagram.com/man_truck_bus_cz_sk/). 

3. Účastník soutěže

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná. Za osobu starší
18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den, v průběhu kterého bude
zveřejněn výherce.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a osoby jim blízké.

4. Soutěžní výhry

Účastníci soutěže mají šanci vyhrát následující výhry.

Hlavní cena -  pánské hodinky MAN

Každotýdenní  výhra  –  kšiltovka  MAN  Red  cap (každý  týden  bude  vybrána  jedna
soutěžní fotografie, jejíž autor obdrží kšiltovku)

Výhry  přebírají  výherci  na  své  vlastní  riziko  a  převzetím  výhry  přebírá  výherce  plnou
odpovědnost  za  případné  škody,  které  by  jemu  nebo  třetím  osobám  mohly  použitím  či
využitím výhry vzniknout.

Organizátor v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím
osobám výhrami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím
těchto výher.  Organizátor  neposkytuje  za  výhry  žádnou záruku za  jakost  ani  neposkytuje
výhercům žádná práva z vadného plnění spojeného s předáním výher. Výherci přijímají výhry
tak, jak stojí  a leží ve smyslu § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném
znění.



5. Principy a podmínky soutěže

Účastník soutěže pořídí fotografii s automobilem značky MAN a tuto nahraje do komentářů
pod  soutěžní  příspěvek  na  Facebook  profilu  MAN  Truck  &  Bus  Czech  Republic
(https://www.facebook.com/MANCzechia/)  nebo  tuto  fotografii  nahraje  na  svůj  veřejný
Instagram  profil,  kdy  u  fotografie  do  popisku  přidá  hashtag  #MANfotosoutez.  Účastník
soutěže musí být fanouškem Facebook profilu MAN Truck & Bus Czech Republic nebo musí
sledovat Instagram profil  man_truck_bus_cz_sk, podle toho,  na jaké sociální  síti  se hodlá
soutěže  zúčastnit.  Na  fotografii  musí  být  pořízen  automobil  MAN,  jenž  účastník  soutěže
vlastní, případně jej v rámci výkonu svého povolání či jiného oprávnění užívá. 

Výherce vybírá ze všech účastníků soutěže Organizátor, není tedy rozhodující počet označení
„to se mi líbí“ u jednotlivých fotografií. O výherci soutěže rozhoduje výhradně Organizátor,
který přitom nemusí účastníkům soutěže odůvodnit způsob výběru výherce. 

Jména výherců soutěže budou uveřejněna na Facebook profilu Organizátora, MAN Truck &
Bus Czech Republic a Instagram profilu Organizátora man_truck_bus_cz_sk, a to nejpozději
do  5.  9.  2017  23:59:59  hod.  Pro  získání  výhry  musí  výherce  soutěže  zaslat  svou
korespondenční adresu na e-mail Organizátora  facebook@bluesystem.cz nebo jej zaslat do
zprávy na Facebook profilu Organizátora, MAN Truck & Bus Czech Republic. Organizátor poté
výherci  výhru  zašle  poštou  či  předá  osobně.  V případě,  že  výherce  soutěže  svou  adresu
Organizátorovi do 15 kalendářních dnů od vyhlášení výherce soutěže, propadá jeho výhra
Organizátorovi.

6. Prohlášení účastníků soutěže, autorská práva

Účastník soutěže prohlašuje a zaručuje Organizátorovi, že:

 Je autorem fotografie a má právo fotografii do soutěže použít

 Získal  souhlas  osob vyobrazených na fotografii  s její  publikací  a  zpracováním jejich
osobních údajů

 Získal  souhlas  vlastníka  automobilu  vyobrazeného  na  fotografii  s její  publikací  a
zpracováním  osobních  údajů,  spočívajících  zejména  v publikaci  registrační  značky
automobilu vyobrazeného na fotografii

 Uděluje  Organizátorovi  souhlas  s použitím  fotografie  na  webových  stránkách
Organizátora a v jeho newsletteru či jiných propagačních materiálech, přičemž tento
souhlas se poskytuje na dobu neurčitou

 Uděluje Organizátorovi souhlas s dodatečnou úpravou fotografie pro marketingové a
reklamní účely Organizátora

https://www.facebook.com/MANCzechia/
mailto:facebook@bluesystem.cz


 Pořízením  fotografie  a  jejím  použitím  pro  účely  soutěže  neporušuje  žádná  práva
třetích  osob,  a  to  zejména  ochranné  známky  či  jiná  práva  duševního  vlastnictví
svědčící jiným osobám než účastníku soutěže

 Ponese  veškerou  škodu  způsobenou  Organizátorovi  či  třetím  osobám  porušením
jakéhokoliv z výše uvedených prohlášení

 Uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním údajů, a to v rozsahu jak je uveden
výše, tomuto souhlasu rozumí a je si vědom svých práv spojených se skutečností, že
Organizátor zpracovává osobní údaje účastníka soutěže

 Těmto pravidlům rozumí,  souhlasí  s nimi  a  zavazuje se  je  dodržovat.  Bez souhlasu
s pravidly se účastník nemůže soutěže zúčastnit  a v případě dodatečného odvolání
tohoto souhlasu je výherce povinen bezodkladně získanou výhru Organizátorovi vrátit
a/nebo Organizátorovi nahradit vzniklou škodu

7. Závěrečná ustanovení

Organizátor si  vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují  pravidla,  i při
podezření  na  takové  porušení.  Rozhodnutí  Organizátore  je  konečné.  Osoby  nesplňující
podmínky  účasti  v  soutěži  nebo  jednající  v  rozporu  s  pravidly  této  soutěže  nebudou  do
soutěže zařazeny, resp. mohou být ze soutěže vyřazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i
přes uvedené skutečnosti stala výhercem, výhra jí nebude vydána.

Organizátor  si  vyhrazuje  právo  ze  soutěže  vyřadit  a  ze  soutěžního  příspěvku  odstranit
jakékoliv  fotografie  porušující  platné  a  účinné  právní  předpisy  a  dále  příspěvky  urážlivé,
hanobící či jinak porušující dobré mravy, přičemž hodnocení tohoto kritéria závisí zásadně na
uvážení Organizátora a účastník soutěže nemá nárok jakýmkoliv způsobem smazání takového
příspěvku reklamovat či proti němu podávat námitky.

Organizátor si dále vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny fotografie, na kterých budou
vyobrazeny automobily jiných značek než MAN, dále fotografie, na kterých budou výrazně
viditelné vozy jiných značek než MAN či bude patrné, že se jedná o propagaci jiné značky než
MAN.

Na výhru nevzniká právní nárok.

Organizátor si  vyhrazuje právo kdykoliv  pozměnit  nebo upravit  pravidla soutěže či  soutěž
změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Organizátor si dále vyhrazuje
právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit
podmínky předání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být
výhercům předány v souladu s těmito pravidly.



Organizátor  soutěže  neručí  za  jakékoliv  technické  problémy  způsobené  nedostupností
aplikací  či  webového  rozhraní  Facebooku  či  Instagramu.  Zároveň  Organizátor  účastníky
soutěže upozorňuje, že soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována či jinak
spojena s Facebookem či Instagramem, společnostmi tyto sociální sítě provozujícími či jejich
mateřskými společnostmi.

Účastník  soutěže  uděluje  vstupem  do  soutěže  Organizátorovi  souhlas  se  zpracováním
osobních  údajů  nezbytných  pro  účast  v  soutěži  (jméno,  příjmení,  e-mail,  u  výherců  též
adresa)  podle  zákona  č.  101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů,  v účinném  znění.
Poskytnutí  údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z
databáze  ho  Organizátor  soutěže  odstraní.  Organizátor  je  oprávněn  za  podmínek  výše
uvedeného  zákona  zpracovávat  osobní  údaje  prostřednictvím  pověřených  zpracovatelů.
Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze Organizátora. Mohou
být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o
některých  službách  informační  společnosti,  v účinném  znění,  a  to  na  dobu  do  odvolání
souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat Organizátora o
informace,  jaké  osobní  údaje  o  soutěžícím  zpracovává,  a  to  za  přiměřenou  úhradu
nepřevyšující  náklady  nezbytné  na  poskytnutí  informace.  Soutěžící  má  právo  požádat
Organizátora o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí
nebo se domnívá, že Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména
jsou-li  osobní  údaje  nepřesné  s  ohledem  na  účel  jejich  zpracování,  může  požádat
Organizátora  o  vysvětlení  nebo  požadovat,  aby  Organizátor  odstranil  takto  vzniklý  stav
(zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních
údajů). Nevyhoví-li Organizátor žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo
se  přímo  obrátit  na  Úřad  pro  ochranu  osobních  údajů.  Další  případná  zvláštní  práva
soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně
souhlasí s tím, že Organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. občanského
zákoníku,  bezplatně  jméno,  příjmení  a  místa  bydliště  v  médiích  (včetně  internetu)  v
souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.


