
Úplná pravidla soutěže na akci „KIA týden“ 
 
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže konané na akci „KIA týden“ 
v termínu od 16. – 21. 9. 2019 na území České republiky (dále jen „soutěž“). Tato pravidla mohou být 
pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 
 
1. Pořadatel soutěže: 
Pořadatelem soutěže je společnost AGROTEC a. s. se sídlem Brněnská 74, Hustopeče 693 01, IČ: 
00544957, zapsaná v obchodním rejstříku zapsaná v OR u KS v Brně pod sp.zn. B 138 (dále jen 
„pořadatel“). Soutěž se bude konat na pobočkách pořadatele v Brně u OC Olympia (Chrlická 1153, 
Modřice), v Hustopečích (Brněnská 74, Hustopeče) a Břeclavi (Lidická 123 Břeclav). Pořadatel je 
autorizovaným prodejcem vozů KIA. 
 
2. Doba konání soutěže: 
Soutěž bude probíhat v termínu od 16. září do 21. září 2019. 
 
3. Soutěžící: 
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České 
republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze 
jednou.  
 
4. Podmínky účasti v soutěži: 
Účast v soutěži vzniká uskutečněním testovací jízdy ve voze KIA Ceed (model Ceed SW, ProCeed, 
XCeed) na akci „KIA týden“ v termínu od 16. září do 21. září 2019 na pobočkách pořadatele v Brně, 
Hustopečích a Břeclavi.  
 
Účast v soutěži bude dále potvrzena vyplněným a podepsaným formulářem s datem uskutečnění 
testovací jízdy „Prohlášení o testovací jízdě“, který poté soutěžící vhodí do sběrného boxu na 
showroomu KIA v místě konání soutěže (pobočky), kde byla provedena testovací jízda. Podmínkou je 
uvedení následujících údajů: 

- Jméno a příjmení, 
- Adresa trvalého bydliště, 
- Telefon, email. 

 
Soutěž bude ukončena dne 21. září 2019 po skončení pracovní doby poslední pobočky. Z odevzdaných 
formulářů o provedené testovací jízdě budou v rámci každé pobočky vylosování výherci (výhry viz čl. 5 
těchto pravidel), kteří budou o případné výhře informováni nejpozději v pondělí 23. září 2019 
prostřednictvím emailu nebo telefonicky. 
 
Do slosování nebudou zařazeny odpovědi odevzdané mimo dobu konání soutěže, chybné odpovědi a 
jinak nesplňující stanovené podmínky. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení vyplněných 
kontaktních formulářů. 
 
5.  Výhra a její předání 
V rámci akce „KIA týden“, konané ve dnech 16. – 21. září 2019, budou soutěžící soutěžit o tři výhry, a 
to vozidlo KIA XCeed na víkend (pátek – neděle) s plnou nádrží, dvoudenní vstupenku na Burčákové 
slavnosti 2019 v Hustopečích, které se konají ve dnech 4. – 6. října 2019, a hodnotný dárek s brandem 
KIA. Na každé autorizovaní pobočce KIA ve společnosti AGROTEC budou tedy vylosováni tři výherci a 
výše uvedené výhry budou přiděleny takto: 

• První vylosovaný získá hodnotný dárek s brandem KIA 

• Druhý vylosovaný získá dvoudenní vstupenku na Burčákové slavnosti 2019 v Hustopečích 

• Třetí vylosovaný získá vozidlo KIA XCeed na víkend (pátek – neděle) s plnou nádrží 
 
Výherce bude kontaktován telefonicky a elektronicky na e-mailové adrese uvedené v registračním 



formuláři a informován o své výhře nejpozději do jednoho týdne od určení výherce. Výherce je povinen 
nejpozději 2 dny od poskytnutí informace o výhře písemně potvrdit souhlas s předáním výhry, jinak 
jejich nárok na výhru zaniká a výhra bude předána náhradnímu výherci.  
 
K převzetí první a druhé výhry je soutěžící povinen se dostavit osobně na adresu sdělenou v rámci 
oznámení o výhře. V případě třetí výhry je výherce povinen poskytnout dostatečnou součinnost k 
uzavření smlouvy o výpůjčce (viz dale). 
 
V případě třetí výhry, tj. získání vozidla KIA XCeeed na víkend s plnou nádrží jsou stanoveny tyto 
podmínky: 

- termín poskytnutí vozu určí pořadatel soutěže po vzájemné dohodě s výhercem, nejpozději 
však do dvou měsíců od data předání informace o výhře, 

- maximální hodnota nájezdu činí 600 km, kilometry, které budou najeté nad uvedený rámec, 
budou zpoplatněny sazbou 10 Kč/km, 

- vozidlo bude používáno pouze na území České republiky, 
- Pro užívání vozu bude mezi pořadatelem soutěže a výhercem uzavřena smlouva o výpůjčce. 

 
 
6. Zpracování osobních údajů  
 
Soutěžící v soutěži poskytuje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném 
v Prohlášení o testovací jízdě. Pořadatel soutěže zpracovává osobní údaje soutěžících, a to v rozsahu 
uvedeném v těchto pravidlech z následujících důvodů a právních titulů: 

- identifikační a kontaktní údaje soutěžících v rozsahu uvedeném v čl. 4 těchto pravidel a údaj 
o doručovací adrese výherců pořadatel zpracovává, protože je to nezbytné pro splnění 
povinností pořadatele plynoucích mu ze závazkového vztahu založeného smlouvou o hře 
a z těchto pravidel. Účelem zpracování osobních údajů je identifikace výherce, jeho 
vyrozumění a předání výhry výherci. Osobní údaje soutěžících nebudou použity k jinému účelu, 
než je splnění povinností z této soutěže (založených smlouvou o hře), splnění právních 
povinností spojených s provozováním soutěže nebo případná ochrana práv a nároků 
provozovatele nebo organizátora. 

- e-mailovou adresu soutěžícího bude pořadatel soutěže dále zpracovávat za účelem zasílání 
obchodních sdělení, tj. upozornění na novinky, akce a speciální nabídky související s produkty 
pořadatele. Toto zpracování je oprávněným zájmem pořadatele v souladu s ustanoveními § 7 
zák. č. 480/2004 Sb., v platném znění a soutěžící vyslovuje souhlas s tímto zpracováním svou 
účastí v soutěži a registrací soutěžního kódu. Od odběru obchodních sdělení se soutěžící může 
kdykoliv odhlásit postupem uvedeným v závěru každého obchodního sdělení nebo na e-
mailové adrese gdpr@agrotec.cz 

Pořadatel je správcem osobních údajů a odpovídá za to, aby osobní údaje soutěžících byly náležitě 
chráněny a byly zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. 
 
Osobní údaje soutěžících, kteří nevyhráli, budou pořadatelem soutěže uloženy po celé soutěžní období 
až do předání výhry pro případnou potřebu hájit práva a nároky pořadatele. Poté, nejpozději 20. 9. 
2019, budou vymazány. Osobní údaje výherce, záznamy o kontaktování výherce a protokoly o předání 
a převzetí výhry, budou pořadatelem soutěže z titulu ochrany oprávněného zájmu pro případnou 
potřebu obhájit práva a nároky pořadatele nebo organizátora soutěže uloženy po dobu trvání 
promlčecí lhůty prodloužené o 1 kalendářní rok. E-mailová adresa za účelem zasílání obchodních 
sdělení bude zpracovávána až do případného odhlášení se soutěžícího od odběru obchodních sdělení. 
 
Soutěžící má právo získat od pořadatele potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, 
a pokud je tomu tak, má soutěžící právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím 
uvedeným v čl. 15 nařízení GDPR. Soutěžící může uplatnit i další práva garantovaná platnou právní 
úpravou, mj. podat stížnost u dozorového orgánu, jestliže má za to, že zpracování osobních údajů není 
legální nebo má jinou námitku. Stížnost lze podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (bližší informace 



na www.uoou.cz). 
 
Bližší informace o zabezpečení osobních údajů, o právech soutěžících (jakožto subjektů údajů) 
a o možnostech uplatnění těchto práv jsou k dispozici v Zásadách zpracování osobních údajů, které 
jsou zveřejněny na webových stránkách pořadatele soutěže www.agrotec.cz/privacy-policy. 
 
Tato soutěž je pořádána v rámci propagačních aktivit pořadatele. Z toho důvodu může být při předání 
výhry pořizována fotodokumentace, kterou je pořadatel soutěže oprávněn následně použít 
přiměřeným způsobem pro marketingové a propagační účely a pro prezentaci průběhu a výsledků 
soutěže v médiích, v dalších sdělovacích prostředcích, na webových nebo facebookových stránkách 
pořadatele (www.agrotec.cz) nebo soutěže a na prezentačních materiálech pořadatele. Z takto 
pořízených fotografií nebudou pořadatelem tvořeny žádné rejstříky či evidence výherců, jedná se 
o příležitostné fotografie. Z toho důvodu se nejedná o zpracování osobních údajů ve smyslu předpisů 
o ochraně osobních údajů. Pořadatel pořizuje a šíří fotografie zachycující podobu výherců v souladu 
s ustanoveními občanského zákoníku jen s jejich svolením. Případný nesouhlas sdělte při předávání 
výhry. 
 
 


