
ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 
„TARGA FLORIO SOUTĚŽ O ADRENALINOVOU JÍZDU V RALLY SPECIÁLU“ 

 
 
Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské soutěže nazvané 
„TARGA FLORIO SOUTĚŽ O ADRENALINOVOU JÍZDU V RALLY SPECIÁLU“ (dále jen "soutěž"). 
Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na 
internetových stránkách a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V 
případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech s textem 
těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla. Tato úplná pravidla mohou být pozměněna 
ze strany zadavatele soutěže formou písemných dodatků.  
 
 
1.  ZADAVATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE  
Zadavatelem soutěže je společnost Kofola a.s., se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 
794 01 Krnov, Česká republika, IČ 27767680, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3021 (dále jen „zadavatel“).  
 
Organizátorem soutěže je BTL partner & media s.r.o., se sídlem Bílkova 855/19, 110 00, Praha 1, IČ: 
29352576, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 322399 (dále jen „organizátor“)  
 
 
2.  TERMÍN SOUTĚŽE  
Soutěž bude probíhat v období od 6. 7. 2021 00:00:01 hodin do 15. 8. 2021 23:59:59 hodin 
 
 
3.  ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE  
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, která má bydliště na 
území ČR nebo SK a splní stanovená pravidla této soutěže (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ 
nebo „soutěžící“). 
 
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci zadavatele, organizátora a všech spolupracujících 
agentur na této soutěži, osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane osoba výše 
uvedená, výhra se nepředá a propadá ve prospěch zadavatele k dalším propagačním či charitativním 
účelům. 
 
 
4.   PRINCIP A PODMÍNKY SOUTĚŽE  
Účastník se do soutěže zapojí tak, že:  

 
Výhradně v době konání soutěže provede soutěžní registraci na www.targaflorio.cz (dále jen „soutěžní 
web“), a to tím způsobem, že do elektronického registračního formuláře na soutěžním webu zadá 
následující údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo. Zároveň také potvrdí, že četl kompletní pravidla 
soutěže a udělí souhlas se zpracováním osobních údajů.  

 
Nevyplněné nebo neúplné formuláře nebudou zařazené do soutěže. 

Řádným vyplněním a odesláním formuláře na soutěžním webu vstupuje soutěžící do soutěže, vyjadřuje 
souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je dodržovat. 

Každý účastník je povinen uvést při komunikaci pravdivé a validní (platné) údaje, v opačném případě 
bude účastník ze soutěže vyloučen. 

Do soutěže se může každý soutěžící zapojit pouze jednou. 

V případě jakýchkoliv pochybností o plnění podmínek soutěže leží povinnost věrohodně prokázat 
splnění uvedených podmínek na soutěžícím.  
 
 

http://www.targaflorio.cz/


5.  VÝHRY V SOUTĚŽI   
Výhrou v soutěži je jízda v rally speciálu na místě spolujezdce pod vedením profesionálního závodníka 
rally. Do soutěže je vložena celkem 1 výhra. 
 
 
6.  URČENÍ VÝHERCŮ A PŘEDÁNÍ VÝHRY 
Výherce bude určen losováním provedeným technickým správcem soutěže. Losování proběhne 
nejpozději 31.8.2021 s tím, že bude losováno ze všech platných soutěžních registrací, které byly 
doručeny do soutěže. 
 
Soutěžící bude o své výhře informován organizátorem soutěže nejpozději do 31.8.2021 a to na 
telefonním čísle, které vyplnil do registračního formuláře na soutěžním webu (dále také jako „výherní 
zpráva“). Soutěžící bude informován o detailech spojených s čerpáním výhry, kdy mu organizátor sdělí 
datum a místo jízdy, soutěžícímu bude zajištěno občerstvení a podle potřeby může být zajištěno i 
ubytování. 
 
Nepodaří-li se organizátorovi zastihnout soutěžícího na telefonním čísle uvedeném soutěžícím 
v registračním formuláři opakovaně 3x za 1 den (z důvodu nezvednutí telefonu nebo jeho 
nedostupnosti), odešle organizátor informaci o výhře soutěžícímu formou sms zprávy na telefon 
uvedený soutěžícím v registračním formuláři. V případě, že soutěžící na sms zprávu organizátora 
informující o výhře neodpoví do 48 hodin od jeho odeslání, soutěžící ztrácí nárok na výhru a organizátor 
kontaktuje v pořadí dalšího soutěžícího.  
  
Výherce bude v den čerpání výhry organizátorem vyzván k prokázání plnoletosti (dokladem totožnosti) 
a dále je výherce povinen prohlásit, že je zdravotně způsobilý k absolvování jízdy v rally speciálu. 
 
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude předána. Zadavatel ani organizátor nenese 
žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v 
soutěži. Soutěžící se soutěže a případného čerpání výhry účastní na své vlastní nebezpečí. Soutěžící 
si uvědomuje důsledky spojené s účastí při rally jízdě na vlastní odpovědnost a nebezpečí, zejména že 
není oprávněn požadovat na zadavateli ani organizátorovi řádné finanční plnění nebo uplatňovat jiné 
nároky v případě jakéhokoli poškození nebo jiných škod, který účastník utrpí v souvislosti s jízdou v rally 
speciálu. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Za vady spojené 
s užíváním výhry nenese zadavatel soutěže ani organizátor žádnou odpovědnost. Pro případ reklamace 
poskytne organizátor soutěže výherci příslušné informace a součinnost – e-mailová adresa: 
info@btlp.cz  
 
Organizátor vypořádá případnou srážkovou daň z výher, která ze zákona její úhrady vyplývá.  
 
SOUTĚŽÍCÍ, KTEŘÍ NEVYHRÁLI VÝHRU, NEBUDOU NIJAK VYROZUMĚNI. 
 
 
7.  SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

a) Účast v soutěži je dobrovolná. Účastník soutěže registrací vyslovuje souhlas s pravidly a 
zavazuje se je plně a bezvýhradně dodržovat. 

 
 Ochrana osobních údajů se řídí Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Nařízení“).  

 
 Účastník soutěže tímto prohlašuje, že zadavateli a organizátorovi uděluje úplný, výslovný a 

informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení. 
 
 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu konání soutěže organizátorem jako správcem 

osobních údajů (dále jen „správce“). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních 
údajů. 

 
 Budou zpracovávány následující osobní údaje: 

mailto:info@btlp.cz


 - telefonní číslo; 
 - jméno a příjmení; 
 - číslo OP nebo cestovního pasu. 
 
 Osobní údaje budou zpracovávány za účelem: 
 - vyhodnocení soutěže; 
 - předání výhry 
 - kontroly splnění podmínek soutěže. 
 
b) Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, 

kterým je organizátor. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí účastníka soutěže 
zpřístupněny, ledažeby povinnost poskytnout osobní údaje účastníka soutěže vyplývala z 
platných právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou 
zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím účastníka soutěže. 
Tento souhlas může být účastníkem soutěže písemně odvolán na kontaktní adrese sídla 
organizátora. 

 
c) Účastník soutěže má dle Nařízení právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu 

osobních údajů. Účastník soutěže má dále dle Nařízení, pokud o to organizátora požádá, právo 
na informaci o zpracování svých osobních údajů a organizátor je povinen mu tuto informaci bez 
zbytečného odkladu předat. Účastník soutěže se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností 
ve věci zpracování Osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, 
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz; 

 
d) Účastník soutěže má zejména tato práva: 
 - právo na informace o správci osobních údajů; 
 - právo na informace o účelu zpracování osobních údajů; 
 - právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli; 
 - právo podat stížnost; 
 - právo na opravu osobních údajů; 
 - právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut); 
 - odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; 
 - právo na omezení zpracování; 
 - právo na přenositelnost osobních údajů; 
 - právo vznést námitky; 
 - veškerá další práva přiznaná Nařízením. 
 
e)  Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor a zadavatel jsou oprávněni užít v 

souladu s § 77 a násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně 
jím uvedené jméno, příjmení a město, případně obrazový, zvukový nebo zvukově obrazový 
záznam vmédiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora a 
zadavatele v souvislosti s touto akcí a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a 
zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a zvukově obrazové záznamy 
účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. 

 
 
 
8. DALŠÍ USTANOVENÍ  
Zadavatel ani organizátor nejsou odpovědní za technické problémy při přenosu dat elektronickými 
prostředky, ani za technické problémy, které mohou být způsobeny v průběhu akce (zejm. za fungování 
webových stránek).  
 
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které neuvedou všechny požadované údaje a osoby, které neudělí 
souhlas s těmito pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů, popřípadě jakýmkoli jiným 
způsobem nevyhoví těmto pravidlům. Dále jsou ze soutěže vyloučeny osoby, které se budou snažit 
narušit nebo naruší jakýmkoli způsobem technický systém soutěže, a to i bez prokázání úmyslu.  
 
Organizátor si vyhrazuje právo posoudit, který účastník se dopustil snahy o zneužití nebo narušení 
technického systému soutěže. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že zadavatel nebo organizátor 
zjistí nebo bude mít odůvodněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany 



některého z účastníků. O nezařazení a vyloučení ze soutěže rozhoduje s konečnou platností, bez 
uvedení důvodu či stanovení náhrady, zadavatel (popř. organizátor se souhlasem zadavatele).  
 
Zadavatel, popř. organizátor se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo rozhodnout všechny sporné 
otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení.  
 
O výhřev soutěži definitivně a bez možnosti odvolání rozhoduje organizátor. V případě pochybností o 
splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastníkovi soutěže. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo akci kdykoliv změnit nebo zrušit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna 
pravidel je účinná ode dne zveřejnění změny na www.targaflorio.cz . Na výhry není právní nárok. Detaily 
k výhře v soutěži vyobrazené v reklamních materiálech jsou ilustrativní. 
 
Úplná pravidla akce jsou zveřejněna na internetových stránkách www.targaflorio.cz  
 
 

http://www.kofola.cz/vanocealbert
http://www.targaflorio.cz/

