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Pravidla soutěže společnosti KIA MOTORS CZECH o zájezd na 
finále poháru UEFA ve dnech 27. 5. 2019 – 30. 5. 2019 

Pořadatel soutěže: KIA MOTORS CZECH s.r.o., Jihlavská 1558/21, 140 00, Praha 4, 
společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 
22340, IČ: 49703188 (dále jen „KIA“) 

Termín soutěže: Soutěž bude probíhat od 15. 3. Od 00:00 hodin do 13. 4. 2019 do 23:59 
hodin středoevropského času. 

Podmínky účasti soutěže 

1. Soutěžícím se může stát pouze osoba, která: 

- je starší 18 let a má trvalé bydliště na území České republiky; 
- registrovala se v termínu soutěže k testovacím jízdám prostřednictvím webového 

formuláře https://www.kia.com/cz/testovaci-jizda/#/ nebo objednala testovací jízdu u 
oficiálního dealera Kia (dále jen „Dealeři nebo Dealer“) prostřednictvím mailové 
nebo telefonické komunikace, či navštívila dealera Kia osobně a zároveň tyto 
testovací jízdy v termínu soutěže absolvovala. 

- je držitelem platného cestovního pasu a není žádným způsobem omezena 
v možnosti cestování mimo území České republiky, především v termínu zájezdu a 
na území Ázerbájdžanské republiky. Tímto omezením se myslí zejména 
administrativní překážky či zdravotní důvody, které neumožňují absolvovat cestu, 
zejména takové, které vyžadují stálý lékařský dohled. 

- vyplněním přihlášky do soutěže vysloví svůj souhlas s podmínkami soutěže a se 
zpracováním osobních údajů, 

- splní pravidla soutěže a zavazuje se dodržovat je.  

- Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci Kia Motors Czech či jejich rodinní 
příslušníci. 

Pravidla soutěže 

1. Soutěž probíhá na území České republiky u oficiálních dealerů KIA (dále jen „Dealeři 
nebo Dealer“). Seznam Dealerů je uveden ve formuláři pro přihlášení k testovacím 
jízdám nebo na webové stránce kia.cz . 

2. Do soutěže se lze zapojit vyplněním soutěžního formuláře, který se soutěžícím osobně 
vyplní pracovník Dealera společnosti KIA, u kterého soutěžící absolvoval jízdu, a to 
bezprostředně po absolvování jízdy, v případě že soutěžící projevil o zapojení do 
soutěže zájem.  

3. Společnost KIA si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího ze soutěže, 
který vykazuje známky nepoctivého, nekalého či podvodného jednání nebo jiného 
jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Společnost KIA má právo z těchto důvodů 
vyloučit ze soutěže též vítěze. 

4. Společnost KIA je oprávněna jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže i 
v průběhu jejího trvání, např. zkrátit ji, přerušit, zrušit, změnit předmět výhry. V případě 
změny pravidel soutěže, bude o změně společnost KIA informovat na svých webových 
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stránkách a u příspěvků na sociálních sítích, v nichž soutěž oznámila. Aktuální znění 
pravidel bude dostupné u Dealerů KIA a na webové stránce www.kia.cz.  

5. Soutěžící bere na vědomí, že může dojít k naplnění kapacit u jím vybraného Dealera. 
Pokud taková situace nastane, soutěžící má možnost zvolit jiného Dealera. Soutěžící 
dále bere na vědomí, že KIA ani jednotliví Dealeři nejsou povinni zajistit mu termín 
testovací jízdy tak, aby ji mohl absolvovat v termínu soutěže. 
 

6. Soutěžící si je vědom, že na účast v soutěži ani na výhru nemá právní nárok, tedy 
nelze je právně vymáhat. 

7. Soutěžící bere na vědomí, že bude-li vylosován jako vítěz, podmínkou pro předání 
výhry je podepsání dohody se společností KIA, ve které upraví, jak budou vzájemně 
spolupracovat při užívání výhry. Spolupráce spočívá v dokumentování zájezdu (foto a 
video), které vítěz poskytne společnosti KIA k jejím propagačním účelům. 

Výhra a vyhlášení vítěze: 

1. Výhrou je zájezd pro 2 osoby na finálový zápas UEFA Evropské ligy pořádaný v Baku, 
Republice Ázerbájdžán, včetně doprovodného programu. Zájezd proběhne v termínu 
27. 5. 2019 až 30. 5. 2019. 

2. Výběr výherce proběhne dne 15. 4. 2019, a to losováním prostřednictvím online 
nástroje skrze www.random.org  

3. Výherce bude o výhře informován společností KIA, a to na e-mail, který uvedl 
v přihlášce soutěže. Výherce bude též oznámen společností KIA na jejím profilu na 
sociální síti Facebook a Instagram prostřednictvím příspěvku, s čímž soutěžící 
souhlasí.  

4. Neodpoví-li výherce na oznámení o výhře do 17. 4. 2019, společnost KIA může vybrat 
nového vítěze, kterého o výhře bude informovat prostřednictvím e-mailu, nebo 
rozhodne o tom, že výhra propadá společnosti KIA. 

5. Společnost KIA neodpovídá za jakékoliv technické problémy při používání e-mailových 
účtů, zejména neodpovídá za doručení e-mailu, kterým bude informovat výherce či 
náhradního výherce soutěže. 

6. Výsledek soutěže nelze jakkoliv napadnout. 

7. Předání ceny se uskuteční osobně v centrále KIA nebo u dealera u kterého se 
soutěžící registroval, a to do 10 dnů od vyhlášení výherce. 

8. Výherce bere na vědomí, že pro realizaci výhry bude zapotřebí jeho součinnost a je 
připraven ji poskytnout.  

Souhlas se zpracováním osobních údajů: 

1. Zapojením do soutěže soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu 
poskytnutých osobních údajů, tj. jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a poštovní 
adresu, společností KIA, jakožto správcem osobních údajů ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a 
to za účelem účasti v soutěži po dobu průběhu soutěže a dále po dobu 2 měsíců po 
ukončení soutěže. V případě výherce budou osobní údaje dále zpracovávány po dobu 
nezbytně nutnou pro předání výhry. 

2. Soutěžící rovněž souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, 
telefonní číslo, e-mail pro účely zasílání newsletterů, zajímavých novinek ze světa 
společnosti KIA a dalších obchodních sdělení, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže. 

3. Soutěžící také souhlasí, aby jeho jméno a příjmení společnost KIA zveřejnila na 
sociálních sítích při oznámení výherce. 

4. Tato zpracování jsou odůvodněna souhlasem soutěžícího, tedy článkem 6 odst. 1 
písm. a) Nařízení. Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro 
uvedené účely kdykoliv zpět. V případě jeho zpětvzetí však nebude moci společnost 
KIA vyhodnotit jeho účast v soutěži či jej informovat o výhře. 

5. Se zpracováním osobních údajů mohou společnosti KIA pomáhat také tito 
zpracovatelé: 

- společnost KIA Motors Europe GmbH, zajišťující výhru; 
- příslušný Dealer společnosti KIA, u kterého soutěžící absolvuje testovací jízdy; 
- společnost SilentService, s.r.o., IČ 03668827, zajišťující komunikaci se soutěžícími, 

výherci a další související činnosti; 
- společnost MEDIA FACTORY Czech Republic a.s., IČ 262 88 311 zajišťující 

rozesílání newsletterů a marketingové služby, 
- provozovatel sociální sítě Facebook a Instagram, společnost Facebook, Inc.  

Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva: 

- požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje zpracováváme, 

- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

popřípadě požadovat omezení zpracování, 

- požadovat výmaz těchto osobních údajů, 

- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, 

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, 

- na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla 

porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. 

 

Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s pravidly soutěže, zavazuje se je dodržovat, a 
souhlasí i se zpracováním osobních údajů. 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo sporech týkajících se této soutěže, jejích pravidel či 
dotazů s ní souvisejících, se mohou soutěžící obrátit na společnost KIA na e-mailovou 
adresu: kia-info@kia.cz. 
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V Praze dne 13. 3. 2019 

 


