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OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE „O NEJLEPŠÍ FOTOGRAFII S KARAVANEM 

DETHLEFFS“ 

Níže uvedený text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže„O NEJLEPŠÍ FOTOGRAFII 

S KARAVANEM DETHLEFFS“ (dále jen „soutěž“) 

1. Vyhlašovatel soutěže 

1.1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost Karavan Rental FM s.r.o., IČO: 066 85 722, se sídlem 

17. listopadu 2337, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72925 (dále jen „vyhlašovatel). 

 

2. Místo a doba trvání soutěže 

2.1. Soutěž probíhá prostřednictvím soutěžní aplikace dostupné na webové 

adrese:www.autoemistar.cz a na stránkách Facebooku a Instagramu. 

2.2. Doba trvání soutěže je stanovena na období od 13.7.2020 do 31.8.2020. 

 

3. Základní principy a podmínky soutěže 

3.1. Soutěže se mohou účastnit pouze fyzické osoby, které si u vyhlašovatele v roce 2020 

zapůjčili obytný vůz nebo karavan zn. Dethleffs. 

3.2. Každý účastník soutěže může prostřednictvím aplikací uvedených v bodě 2.1. vložit jednu 

fotografii, ke které uvede název fotografie, své jméno a příjmení, které budou zveřejněny a 

dále poskytne vyhlašovateli kontaktní e-mail a telefonní číslo, které zveřejněny nebudou. 

Fotografii lze vložit pouze do jedné z uvedených aplikací, kde proběhne hlasování fanoušků. 

Na vložené fotografii musí být vyfocen obytný vůz nebo karavan zn. Dethleffs zapůjčený od 

vyhlašovatele. Hlasovat lze pouze jednou z jedné IP adresy. 

3.3. Fotografie s nejvíce hlasy získá hlavní výhru této soutěže. 

3.4. Výhru v soutěži není možné vyměnit za finanční hotovost. 

3.5. Vyhlašovatel nehradí účastníkům soutěže žádné náklady, které jim tímto v souvislosti 

s výhrou v soutěži vzniknou. 

 

4. Hlavní výhra soutěže, autorská práva a užití fotografie 

4.1. Autor fotografie s nejvíce hlasy získá vypůjčení karavanu na celý víkend (tj. na dva dny, od 

soboty do neděle). Výherce si výhru může vybrat v období od 3.9.2020 do 25.12.2020 po 

předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě s vyhlašovatelemv souladu s postupem dle 

bodu 4.2. 

4.2. Vyhlašovatel bude výherce po skončení soutěže kontaktovat do 48 hodin prostřednictvíme-

mailu nebo telefonního čísla, které výherce uvede, s výzvou k vyzvednutí výhry a 

kontaktováním vyhlašovatele za účelem výběru termínu realizace výpůjčky karavanu 

zdarma. V případě, že výherce nebude na výzvu vyhlašovatele reagovat do 48 hodin, 

vyhrazuje si vyhlašovatel právo postoupit výhru dalšímu výherci s největším počtem hlasů u 

zveřejněné fotografie v soutěži. 

4.3. Soutěžící přihlášením své fotografie do soutěže „O NEJLEPŠÍ FOTOGRAFII S KARAVANEM 

DETHLEFFS“ poskytuje vyhlašovateli soutěže oprávnění k výkonu práva užít poskytnutou 

fotografii, tedy uděluje vyhlašovateli nevýhradní bezúplatnou licenci, a to ke všem 

způsobům užití fotografie v neomezeném rozsahu. Soutěžící souhlasí s tím, aby vyhlašovatel 

soutěže udělil podlicenci v rozsahu udělené licence. Licence se uděluje pro území celého 

světa a po celou dobu trvání majetkových práv k poskytnutým fotografiím dle autorského 

zákona. Soutěžící tak souhlasí mimo jiné s užitím poskytnuté fotografie pro propagaci 
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soutěže a propagaci vyhlašovatele soutěže, zejména souhlasí s publikováním poskytnuté 

fotografie v tiskové nebo elektronické podobě. 

4.4. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášené fotografie a/nebo osobou oprávněnou 

k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a 

povinnosti s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím 

fotografie od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních 

práv by se mohly fotografie dotýkat. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by 

jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich 

zveřejnění. 

 

5. Informace o zpracování osobních údajů soutěžícího 

5.1. Osobní údaje soutěžícího, poskytnuté vyhlašovateli (dále také jen „správce“), jsou 

zpracovávány za účelem a v šíři, která je nutná pro splnění podmínek soutěže ze strany 

vyhlašovatele, případně pro jiné účely a v jiném rozsahu, pokud to dovoluje nebo stanovuje 

zvláštní právní předpis a splnění právních povinností správce vůči třetím osobám, a to 

zejména v souladu s čl. 6 písm. a) b) c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016. 

5.2. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – soutěžícího, která pro něj vyplývá 

z účasti v této soutěži. 

5.3. O rozsahu, účelu jakož i na základě jakého právního titulu jsou osobní údaje soutěžícího 

zpracovávány, jsou soutěžící informováni v těchto pravidlech soutěže. 

5.4. Údaje zpracovávané správcem v případě soutěžícího jsou: 

5.4.1. Jméno, příjmení, bydliště, datum narození a rodné číslo fyzických osob, adresy nebo 

jiné kontaktní a identifikační údaje soutěžícího, 

5.4.2.  Telefonní číslo / čísla, e-mailovou adresu. 

5.4.3. Pokud jsou subjektem údajů poskytnuté údaje v bodě 5.4.2. pak postačí ze strany 

soutěžícího konkludentní souhlas s jejich zpracováním. 

5.5. Správcem osobních údajů je společnost Karavan Rental FM s.r.o., IČO: 066 85 722, se sídlem 

17. listopadu 2337, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72925, kontaktní údaj: v sídle společnosti 17. 

listopadu 2337, 738 01 Frýdek-Místek. 

5.6. Údaje poskytnuté správci, budou uchovávány po dobu stanovenou zákonem. 

5.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Dle aktuální legislativy, 

zejména se jedná o zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě a o změně některých zákonů. Po jejím skončení s nimi bude naloženo dle 

platné právní úpravy zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě 

a o změně některých zákonů) a Nařízení 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 (Nařízení GDPR). 

5.8. Soutěžící může požadovat přístup ke svým osobním údajům, které správce zpracovává, 

může požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování a vznést 

námitku proti zpracování jakož i uplatnit právo na přenositelnost údajů. V písemné formě, 

na předepsaném formuláři dostupném na vyžádání u správce. 

5.9. Stížnost se podává k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 
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5.10. Správce neshromažďuje žádné citlivé údaje soutěžících, ke kterým by potřeboval 

jejich výslovný souhlas.Soutěžícíúčastí v soutěži potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje 

jsou přesné a pravdivé. Soutěžící nese plnou odpovědnost za škody způsobené nesprávností 

nebo neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů. 

 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje každý její účastník svůj souhlas s pravidly této soutěže uvedenými 

v těchto pravidlech soutěže. Každý soutěžící účastí v soutěži „ONEJLEPŠÍ FOTOGRAFII 

S KARAVANEM DETHLEFFS“ zároveň potvrzuje, že se byl s pravidly této soutěže seznámen. 

6.2. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na 

výhru v soutěži není právní nárok. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na to, že záleží pouze na 

jeho uvážení, které nahrané fotografie ve fotogalerii zveřejní a tím je zařadí do soutěže 

anebo které fotografie ze soutěže vyřadí. Pohoršující nebo neetické fotografie budou ze 

soutěže automaticky vyřazeny. 

6.3. Pravidla soutěže mohou být měněna formou písemných dodatků k těmto pravidlům soutěže 

nebo formou zveřejněním nového znění pravidel soutěže, které v plné rozsahu nahradí jeho 

předchozí znění. 

6.4. Soutěž není hazardní hrou. 

6.5. Pravidla této soutěže nabývají platnosti a účinnosti dne 8.7.2020. 

 

Karavan Rental FM s.r.o 
17. listopadu 2337 
Místek, 738 01 Frýdek-Místek 
 
tel.: 774222942 
e-mail: info@karavany-emistar.cz 


