Soutěž Stahuj Aplikaci
GoBikers v ČR
Pravidla soutěže pro veřejnost
1) Vyhlašovatel a pořadatel
David Javornický se sídlem Podluhy 248, 268 01 Podluhy, IČ 70798508 (dále
jen „vyhlašovatel“) vyhlašuje na území České republiky v období od 1.3. 2017 do 15.3.
2017 do 19.00 hod. (dále jen „soutěžní období“) soutěž „Stahuj Aplikaci Gobikers v
ČESKÉ REPUBLICE“ (dále jen "anketa"). Organizací soutěže pověřil vyhlašovatel
společnost David Javornický se sídlem Podluhy 248, 268 01 Podluhy, IČ 70798508
(dále jen „pořadatel“).

2) Pravidla soutěže pro veřejnost
Pravidla soutěže pro veřejnost jsou zveřejněna po celou dobu jejich platnosti na webové
stránce www.gobikers.cz . Pořadatel se zavazuje, že v případě jakýchkoliv změn nebo
úpravy pravidel soutěže bude aktuální znění pravidel dostupné na uvedených
internetových stránkách. Pořadatel a vyhlašovatel si vyhrazují právo s konečnou
platností rozhodnout o všech záležitostech, týkajících se tohoto hlasování veřejnosti.
Pořadatel a vyhlašovatel jsou zároveň oprávněni hlasování veřejnosti kdykoli změnit,
zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit jeho pravidla. V případě, že dojde ke změnám v
podmínkách a pravidlech hlasování veřejnosti, bude to učiněno písemně a zveřejněno
na www.gobikers.cz.

3) Komu je soutěž pro veřejnost určena?

Soutěž pro veřejnost je určena všem osobám starším 18 let s trvalým pobytem na území
České republiky, s výjimkou zaměstnanců vyhlašovatele a pořadatele i jejich rodinných
příslušníků (dále jen „účastník“). Za rodinné příslušníky se pro účely soutěže pro
veřejnost považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 Obč. z.;
za osobu starší 18 let věku osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den ukončení
soutěže vytvořením tripu v aplikaci GoBikers dle čl. 4. těchto pravidel. Ze soutěže pro
veřejnost budou dále vyloučeni všichni účastníci, jejichž trip v aplikaci GoBikers bude
neúplný nebo prázdný.

4) Jak se soutěže pro veřejnost platně zúčastnit?

Aby se účastník platně zúčastnil této soutěže pro veřejnost, musí se do něj v době
platnosti přihlásit, a to tak, že musí stáhnout aplikaci GoBikers nacházejícím se na App
Store nebo Google play eventuálně přes odkaz na www.gobikers.cz.. Přihlásit se přes
facebookový účet nebo registraci. Vyplnit formulář pro založení tripu/výletu. Získat co
nejvíce motorkářů pro společný trip (každý účastník musí mít také staženou aplikaci a
zaregistrovat se, jinak se nebude moci připojit k naplánovanému výletu).
Pořadí bude určeno podle nejvyššího počtu účastníků v jednotlivém tripu. V případě
shodnosti počtu účastníků v tripu, bude vybrán ten s dřívějším termínem. Pozdější
shodný tip bude umístěn na další místo. Další v pořadí budou umístěny dle počtu
účastníků a tímto odsunuty v umístění níže. Ceny budou předány pořadatelem a

partnery následujícím způsobem. Účastníkovi umístěném na prvním a druhém místě
bude cena předána v místě provozovny partnera, který věnoval ceny do soutěže po
předchozí dohodě s výhercem, který bude kontaktován emailem nebo telefonicky.
Účastníkovi umístěném na třetím místě bude cena zaslána na udanou adresu výherce. K
vyhlášení výsledků Soutěže Stahuj Aplikaci GoBikers dojde v termínu 22.3.2017 na
webových a facebookových stránkách GoBikers a na stránkách partnerů soutěže.
(případně následně po dohodě s výherci).

5) Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel
Odesláním hlasovacího formuláře do soutěže dle čl. 4. těchto pravidel každý účastník
hlasování:
1. dává pořadateli a jednotlivým partnerům soutěže, jejichž jmenovitý seznam je uveden
v bodu (5.4) tohoto článku pravidel soutěže (každý výše uvedený subjekt je dále pro
účely tohoto článku pravidel označován jako „Správce“), v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů
uvedených na hlasovacím formuláři, resp. sdělených zástupci pořádající agentury
a/nebo organizátora soutěže v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, PSČ za
účelem prověření jeho platné účasti v hlasování a pro další obchodní a marketingové
účely Správce, a to na dobu 5 let. Účastník hlasování bere na vědomí, že jeho osobní
údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Účastník zároveň
vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše
uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Správcem.
Správce je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další účastníkovy osobní
údaje. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a účastník hlasování bere tuto
skutečnost na vědomí. Účastník má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále
zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
jejich zpracování, může požádat Správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby
Správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil
nebo zlikvidoval.
2. dává Správci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném
znění souhlas s použitím své e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely
Správce, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení.
3. schvaluje tato úplná pravidla hlasování a instrukce, které jsou uvedeny na
dokumentech, a přistupuje k nim a zavazuje se je plně dodržovat.
4. souhlas dle ujednání bodu (5.1) až (5.2) tohoto článku pravidel hlasování je
účastníkem soutěže udělován vyhlašovateli soutěže:
 David Javornický se sídlem Podluhy 248, 268 01 Podluhy, IČ 70798508
V Podluzích, dne 24.2.2017
Pořadatel: David Javornický

