
PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE  

„Soutěž NaKole.cz s Rakouskou turistickou centrálou“  

1. POŘADATEL SOUTĚŽE 
Pořadatelem soutěže je, Österreich Werbung, Krakovská 7, 11000 Praha 1, IČ: 41692331, 

registrovaná u MS v Praze, oddíl A, vložka 7023 (dále jen „pořadatel“).  

Organizačním zajištěním soutěže byl pověřen portál NaKole.cz zastoupený Václavem Vrtalem, 

Devonská 1000/3, 15200 Praha 5, IČ: 65600169, registrovaný na ŽÚ Praha 5 pod č.j. 

ZIV/U4291/2005/Obu (dále jen „organizátor“). 

2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE 
Soutěž bude probíhat na internetových stránkách www.nakole.cz v době od 9. 7. 2015 do 6. 9. 2015 

včetně (dále jen „doba platnosti soutěže“).  

3. ÚČAST V SOUTĚŽI  
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 15 let s adresou pro doručování na území 

České republiky (dále jen „soutěžící“). K tomu, aby se soutěžící platně zúčastnil této soutěže, musí: 

1. Vyplnit správné odpovědi otázek 1-4 uvedených na www.nakole.cz/soutez. 

2. Vyplnit kontaktní údaje pro případné zaslání výhry. 

3. Po skončení soutěže bude vyhodnoceno, kdo se nejvíce přiblížil správnému výsledku 

u tipovací otázky č. 5. Autor nejlepšího odhadu se stane výhercem soutěže.  

4. CENY A VÝHERCI 
Pořadatel vkládá do soutěže následující výhru: 

• Horské kolo KTM Ultra Flite 

Výhercem soutěže se stane autor nejlepšího odhadu v otázce č. 5. Za rozhodující se přitom počítá 

měření Google Analytics za 24 hodin 7. 9. 2015. 

Výhry v soutěži nelze zaměnit za platbu v hotovosti. Výhry nevyzvednuté z důvodu nedoručitelnosti 

do 30.9.2015 propadají. 

Pořadatel neodpovídá za nedoručení výher v případě změny bydliště soutěžícího, pokud mu tato 

změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena a dále za ztrátu, poškození, zničení nebo 

nedoručení výher z důvodů spočívajících na straně partnerů soutěže.  

5. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE 
Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož bude 

mít podezření, že takový soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, 

které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí 

organizátora je konečné, bez možnosti odvolání a soudního přezkumu. 



6. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo prodloužit, zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její 

pravidla stejně tak, jako nahradit výhry výhrami jiného typu a odpovídající hodnoty a dále měnit 

podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty dodavatelem tak, aby mohly 

být soutěžícím vydány v souladu s těmito pravidly. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se 

této soutěže. 

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. 

Hráči nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než jsou uvedeny v těchto 

pravidlech. 

Vstupem do soutěže se všichni soutěžící zavazují dodržovat její pravidla. 

7. OSOBNÍ ÚDAJE 
Účastí v soutěži registrací na internetových stránkách www.nakole.cz vyjadřuje soutěžící v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních 

údajů poskytnutých v rámci soutěže organizátorovi jakožto zpracovateli, který bude osobní údaje 

zpracovávat. 

Pořadatel soutěže tímto informuje účastníky soutěže, že poskytnuté osobní údaje použije za účelem 

vyhodnocení soutěže, rozeslání výher a marketingové účely. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s 

tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím 

třetích osob pověřených pořadatelem, zejména subjekty pověřenými zajištěním této soutěže a 

provozem a správou www.nakole.cz. 

Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména 

že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování 

nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas 

může být kdykoli bezplatně odvolán, a to písemným sděleným odeslaným na adresu organizátora a 

dále má soutěžící práva dle § 11, §21 zákona č.101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, 

které se jej týkají, a právo je opravit blokováním nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. 

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení  organizátorovi a má za následek vyloučení 

soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním 

soutěžícímu. 

Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn užívat v souladu s §12 zákona č. 40/1964 

Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích, 

propagačních materiálech pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným 

způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže. Odvolání  souhlasu má za následek 

vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím 

předáním soutěžícímu. 

Úplná pravidla soutěže a další informace o soutěži jsou po dobu konání soutěže dispozici na 

webových stránkách www.nakole.cz/soutez. 


