Pravidla soutěže na čerpací stanici AGROTEC point
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže konané na čerpací stanici
AGROTEC point, Brněnská 74 Hustopeče (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“).
2. Doba konání soutěže:
Soutěž bude probíhat v době od 3. ledna do 4. února 2019.
3. Soutěžící:
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České
republiky, disponující platným řidičským oprávněním skupiny B (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník
soutěže“). Soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně po celou dobu trvání soutěže.
4. Podmínky účasti v soutěži:
Účast v soutěži vzniká registrací. Podmínkou registrace je vyplnění registračního lístku, který bude
účastníkovi vydán obsluhou čerpací stanice za předpokladu, že odebrané množství PHM soutěžícím
na čerpací stanici AGROTEC point bude v minimální hodnotě 1000 Kč včetně DPH (rozhoduje konečná
částka na účtence po odečtení všech slev). Vyplněný registrační lístek bude poté účastníkem vhozen
do sběrného boxu v prostorách čerpací stanice.
Soutěže se může zúčastnit opakovaně po celou dobu soutěže, vždy za podmínky načerpání PHM v min
hodnotě 1000 Kč po odečtu slev a opakovaném vypsáním kontaktní karty.
Po skončení soutěže budou všechny registrační lístky zkontrolovány. Do slosování nebudou zařazeny
odpovědi odevzdané mimo dobu konání soutěže a jinak nesplňující stanovené podmínky. Pořadatel si
vyhrazuje právo konečného posouzení vyplněných kontaktních formulářů.
Z platných odevzdaných lístků bude poté vylosován výherce hlavní ceny.
5. Výhra a její předání
Hlavní výhrou v rámci promo akce je vůz ŠKODA v kategorii SUV po dobu od pátku
8. 2. do pondělí 18. 2. 2019, tj. po dobu jarních prázdnin a dobu nezbytně nutnou pro předání a
vrácení zapůjčeného vozidla. Vozidlo bude poskytnuto s plnou nádrží. Maximální hodnota nájezdu činí
1000 km. Kilometry najeté nad uvedený rámec, budou zpoplatněny sazbou 10 Kč/Km. Vozidlo využít
pouze na území České republiky.
Pro zapůjčení vozu bude uzavřena mezi pořadatelem a výhercem smlouva o výpůjčce, jejíž součástí
bude předávací protokol k předání vozidla.
Výherce budou o výhře informován do 3 pracovních dnů po skončení soutěže prostřednictvím emailu
nebo telefonicky. Výherce je povinen nejpozději 2 dny od zaslání zprávy písemně potvrdit souhlas s
poskytnutím výhry, jinak nárok na výhru zaniká a výhra bude předána náhradnímu výherci.
6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
Účastí v soutěži uděluje účastník souhlas se zpracováním osobních údajů k tomu, aby společnost
AGROTEC a.s., se sídlem Brněnská 74, Hustopeče, IČO 00544957, zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném u Krajského soudu v Brně vložka B, oddíl 138 (dále jen AGROTEC) zpracovávala osobní údaje
dle dále uvedených podmínek.
• Zpracování osobních údajů
Osobní údaje bude společnost AGROTEC zpracovávat jako správce.
• Rozsah a účel osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu kontaktních údajů, a to za účelem potřeby a řádného
průběhu soutěže.
• Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné
pro naplnění účelů zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne
27. 4. 2016 (dále jen „Nařízení“).
• Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány
Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu 1 roku od ukončení soutěže či do okamžiku odvolání
souhlasu.
• Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas je poskytován dobrovolně a lze jej kdykoliv odvolat prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu:
gdpr@agrotec.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.
• Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům
K osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci AGROTEC, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž
zpracování splňuje všechny požadavky Nařízení, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše
osobní údaje. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a
v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných
požadavků.
• Kontaktní údaje
Společnost AGROTEC lze kontaktovat na e-mailu: gdpr@agrotec.cz či písemně na adrese sídla
společnosti Brněnská 74, Hustopeče. AGROTEC je oprávněn požadovat prokázání totožnosti za účelem
zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality
služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností AGROTEC může být veškerá komunikace
mezi Vámi a AGROTEC monitorována.
• Práva související s ochranou osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit své osobní údaje, požadovat omezení
zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů,
přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a
další práva stanovená v Nařízení.
• Právo vznést námitku
Lze vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je AGROTEC zpracovává pro účely
přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. Bližší informace o tomto právu obsahuje
zejména čl. 21 Nařízení.
• Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností
AGROTEC plynoucích z Nařízení k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu
osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail www.uoou.cz.

