Pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže
pojmenované „Goodyear soutěž“
(dále jen „pravidla a podmínky“)
1. Obecná ustanovení
1.1 Loterie nazvaná „Goodyear Soutěž“ (dále jen „spotřebitelská soutěž“ je provozovaná a organizovaná
společností Goodyear Czech s.r.o. se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ
64944905, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42691 (dále jen
„organizátor“).
1.2 Spotřebitelská soutěž je spravována společností PRODUCT By Business friends Sp. z.o.o. se sídlem ve
Varšavě na adrese Jankowska 10, 02 129 Varšava, Polsko, zapsanou v polském rejstříku podnikatelů
vedeném Okresním soudem hlavního města Varšavy ve Varšavě, XII obchodní oddělení Národního
soudního rejstříku pod číslem KRS 0000004049, NIP: 521-28-52-041 (dále jen „správce“).
1.3 Tato pravidla a podmínky jsou zveřejněné na internetových stránkách spotřebitelské soutěže:
www.akce.goodyear.cz (dále jen „stránky“) po celou dobu trvání kampaně (viz níže).
2. Doba trvání spotřebitelské soutěže
2.1 Loterie bude probíhat od 15.3.2021 do 16.5.2021 (dále jen „doba trvání spotřebitelské soutěže“) a
bude rozdělena do pěti kol, která proběhnou v následujících termínech:
a)
b)
c)
d)
e)

1. kolo – od 15.3.2021 do 28.3.2021
2. kolo – od 29.3.2021 do 11.4.2021
3. kolo – od 12.4.2021 do 25.4.2021
4. kolo – od 26.4.2021 do 9.5.2021
5. kolo – od 15.3.2021 do 16.5.2021

(dále jen jako „kola“ nebo jednotlivě „kolo“).

3. Podmínky účasti v spotřebitelské soutěži
3.1 Spotřebitelská soutěž je určena výhradně pro zákazníky (tzn. jednotlivce, kteří nakupují pneumatiky
nad rámec svých profesních a obchodních aktivit), a kterým je nejméně 18 let a jejich doručovací adresa
je v České republice (dále jen „účastníci“) a splnili všechny níže uvedené podmínky, a to v průběhu celé
doby trvání spotřebitelské soutěže:
a) nákup jedné sady nových letních pneumatik značky Goodyear pro osobní automobily nebo vozidla
4x4/SUV (sestávající ze čtyř kusů pneumatik), a to u kteréhokoliv prodejce pneumatik provozujícího
obchodní činnost na území České republiky (dále jen „pneumatiky“);
b) registraci své účasti v spotřebitelské soutěži na stránkách, a to přijetím těchto pravidel a podmínek,
potvrzení pravidel pro zpracování osobních údajů uvedených v těchto pravidlech a podmínkách a
odeslání příslušné žádosti (tj. vyplnění všech povinných polí na stránkách pro dokončení procesu
registrace);

c) řádnou registraci nákupu sady pneumatik (sestávající ze čtyř kusů pneumatik) v době trvání
spotřebitelské soutěže na stránkách v souladu s bodem 4.3 těchto pravidel a podmínek.
3.2 Za prodejce se považuje jakýkoliv servis, pneuservis, kamenný obchod nebo e-shop se sídlem v České
republice zabývající se prodejem pneumatik.
3.3 Spotřebilské soutěže se nesmí účastnit žádné společnosti ani jednotlivci, kteří pneumatiky nakupují v
rámci své profesní nebo obchodní činnosti.
3.4 Spotřebilské soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci organizátora, jejich rodinní příslušníci a pracovníci
dalších subjektů podílejících se na vývoji a realizaci Spotřebilské soutěže zadané organizátorem, ani osoby,
které mají s těmito subjekty trvalý pracovní vztahy na základě jiné než pracovní smlouvy.
3.5 Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o vyřazení účastníka ze Spotřebilské soutěže v případě
porušení těchto pravidel a podmínek, jakož i v případě provádění činností, které poškozují nebo ohrožují
dobré jméno organizátora, jeho pověst nebo zájmy. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo rozhodnout o
odejmutí práva účastníka účastnit se Spotřebilské soutěže v případě, že použije neúplnou nebo
nepravdivou adresu či jméno. V takovém případě ztrácejí vyloučení účastníci právo získat jakoukoliv
odměnu. Pokud odměnu už vyloučení účastníci obdrželi, může od nich organizátor požadovat ekvivalentní
náhradu.

4. Mechanika Spotřebilské soutěže
4.1 Účastníci Spotřebilské soutěže mohou získat následující odměny (dále jen „odměny“):
a) 12 peněžních odměn – každá v hodnotě 6000 Kč;
b) 12 peněžních odměn – každá v hodnotě 8000 Kč;
c) 12 peněžních odměn – každá v hodnotě 10 000 Kč;
d) 3 chytré telefony iPhone 128 GB Black.
4.2 Během každého kola Spotřebilské soutěže mohou účastnící vyhrát následující odměny:
a) 1. kolo – 3 peněžní odměny, každá z nich v hodnotě 6000 kč; 3 peněžní odměny, každá v hodnotě
8000 Kč; 3 peněžní odměny, každá v hodnotě 10 000 Kč;
b) 2. kolo – 3 peněžní odměny, každá z nich v hodnotě 6000 kč; 3 peněžní odměny, každá v hodnotě
8000 Kč; 3 peněžní odměny, každá v hodnotě 10 000 Kč;
c) 3. kolo – 3 peněžní odměny, každá z nich v hodnotě 6000 kč; 3 peněžní odměny, každá v hodnotě
8000 Kč; 3 peněžní odměny, každá v hodnotě 10 000 Kč;
d) 4. kolo – 3 peněžní odměny, každá z nich v hodnotě 6000 kč; 3 peněžní odměny, každá v hodnotě
8000 Kč; 3 peněžní odměny, každá v hodnotě 10 000 Kč;
e) 5. kolo – 3 chytré telefony iPhone 12 v černé barvě, 128 GB.
4.3 Účastníci zaregistrují nákup pneumatik vyplněním registračního formuláře na stránkách, kde uvedou
jméno, příjmení, kontaktní e-mailovou adresu, zvolí průměr disku zakoupených pneumatik a na stránku
nahrají naskenované kopie nebo fotografie faktury s DPH nebo účtenky potvrzující nákup čtyř pneumatik
během doby trvání loterie od kteréhokoliv prodejce se sídlem na území České republiky. Nahrané faktury
s DPH a účtenky musí jasně uvádět celkový počet zakoupených pneumatik a datum nákupu. Všechny skeny

a fotografie faktur s DPH nebo účtenek, které účastníci nahrají na internetové stránky budou ověřené a
schválené správcem. Správce neposkytne organizátorovi ani žádnému z jeho přidružených subjektů žádné
komerčně citlivé informace získané od účastníků (zejména informace o cenách zakoupených pneumatik.
Skeny a fotografie faktur s DPH nebo účtenek nahrané na stránky musí být jasné čitelné a musí být nahrané
ve formátu JPG, PNG nebo PDF, přičemž velikost souboru nepřesáhne 5 MB.
4.4 Účastníci si ponechají originály nebo kopie faktur nebo účtenek, aby doložili svůj nákup pneumatik
registrovaných v Spotřebilské soutěži, a na základě žádosti je předloží správci. Správce může účastníky
kdykoliv požádat o předložení originálů nebo kopií faktur nebo účtenek potvrzujících nákup pneumatik za
účelem kontroly a ověření způsobilosti účastníka získat odměnu.
4.5 Účastníci mohou zaregistrovat svou účast v Spotřebilské soutěži na základě stejné faktury nebo
účtenky pouze jednou.
4.7 Zařazení nahraných nebo naskenovaných kopií nebo fotografií faktur nebo účtenek dokládajících
nákup pneumatik v době trvání Spotřebilské soutěže do Spotřebilské soutěže začíná okamžikem
úspěšného dokončení procesu registrace na stránkách a pozitivního ověření zaslaných naskenovaných
faktur nebo účtenek správcem. Správce bude účastníky informovat o úspěšném dokončení procesu
registrace na stránkách a pozitivním ověření zaslaných naskenovaných kopií a fotografií faktur správcem
v samostatném e-mailu zaslaném na jejich e-mailovou adresu.
4.8 S výjimkou případů uvedených v následující větě budou účastníci zahrnuti do všech kol Spotřebilské
soutěže v okamžiku schválení registrovaného nákupu pneumatik správcem. Účastníci, kteří během 1. až
4. kola Spotřebilské soutěže vyhrají odměnu, budou z 5. kola Spotřebilské soutěže vyloučeni. Každý
účastník může v jednotlivých kolech vyhrát pouze jednu odměnu.
4.9 Jednu fakturu nebo účtenku lze v loterii zaregistrovat pouze jednou. Organizátor nebude
opakovanou registraci stejné faktury nebo účtenky akceptovat.
4.10 Ze všech řádně zaregistrovaných účastníků bude správcem v každém kole vybrán výherce náhodně.
Vítězové budou vybráni náhodě aplikací „Random picker“ (viz https://www.randompicker.com/).
Nestrannost a nepodjatost při výběru vítězů zajišťuje správce a je doložená veřejným záznamem z každého
losování.
4.11 Účastníci, kteří během příslušných kol vyhrají odměnu, budou organizátorem kontaktováni e-mailem
a požádání o poskytnutí následujících informací: kontaktní údaje účastníka a číslo bankovního účtu, na
který si účastníky přeje vyplatit peněžní odměnu; jméno a příjmení účastníka, kontaktní poštovní adresa
a doručovací adresa v České republice (ulice, číslo, poštovní směrovací číslo a město); telefonní číslo
účastníka. Výše uvedené informace poskytnou účastníci do 14 dnů od obdržení příslušné žádosti od
organizátora. Přijetím těchto pravidel a podmínek účastníci berou na vědomí, že výše uvedené údaje
budou použité pro jejich identifikaci a pro doručení odměn získaných v loterii. Pokud příslušný účastník
neposkytne své kontaktní údaje ve stanoveném termínu, nebude možné zaslat vyhranou odměnu a v
takovém případě účastník ztrácí právo na získání odměny.

5. Vyhlášení výsledků Spotřebilské soutěže
5.1 Vítězové jednotlivých kol budu vyhlášení ve lhůtě 7 dnů od ukončení příslušného kola, a to zveřejněním
jejich jmen a příjmení na stránkách.

5.2 Vítězové mohou být alternativně zveřejnění na facebookových stránkách organizátora. V takovém
případě organizátor zveřejní jméno a příjmení výherce.
5.3 Kromě toho, každý výherce obdrží od organizátora samostatný e-mail s informací o výhře do 5
kalendářních dnů od ukončení kola Spotřebilské soutěže, během kterého odměnu získal. Účastníci, kteří
nevyhrají žádnou odměnu, nebudou o výsledcích Spotřebilské soutěže individuálně informováni.
5.4 Nepeněžní odměny (tj. chytré telefony iPhone 12) budou zaslané pouze jednou a pokud nebudou
účastníky vyzvednuty, budu zaslané zpět organizátorovi. Peněžní odměny budou vyplacené na bankovní
účet výherce, který uvedl organizátorovi, a to do 60 dnů od ukončení Spotřebilské soutěže.

6. Zpracování osobních údajů
6.1 Organizátor tímto informuje účastníky, že jejich osobní údaje, které poskytli pro účely této
Spotřebilské soutěže budou zpracovávané pouze v nezbytném rozsahu v souladu s právními předpisy o
ochraně osobních údajů, především v souladu s obecnými předpisy o ochraně osobních údajů, tedy podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) organizátorem jako správcem osobních údajů a také
správcem coby zpracovatelem osobních.
6.2 Organizace Spotřebilské soutěže a účast účastníků v ní vyžaduje, aby osobní údaje poskytnuté
účastníky byly zpracované v následujícím rozsahu: kontaktní údaje účastníka a číslo bankovního čtu, na
který si účastník přeje vyplatit peněžní odměnu; jméno a příjmení účastníka; kontaktní adresa a
doručovací adresa účastníka v České republice (ulice, číslo, PSČ a město); telefonní číslo účastníka.
6.3 Poskytnutí osobních údajů účastníky je dobrovolné. Osobní údaje účastníka budou zpracované za
účelem: (a) správy a provozu Spotřebilské soutěže, (b) ověření a zpracování nároků na odměny a vyplácení
udělených odměn, (c) řešení případných stížností, sporů a právních nároků souvisejících s odměnami a
loterií. Hlavním právním titulem pro zpracování osobních údajů účastníka je naplnění smluvního vztahu
založeného na základě odeslání registračního formuláře prostřednictvím stránek, který je považován za
nabídku na uzavření smlouvy mezi účastníkem jako zájemcem o přijetí do loterie a organizátorem. Druhým
právním titulem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je oprávněný zájem organizátora.
6.4 Osobní údaje účastníků poskytnuté pro účely popsané v bodě 6.3 výše budou zpracované v
elektronické databázi automatizovaným počítačovým systémem zpracování údajů.
6.5 Osobní údaje účastníků budou zpracovávané po dobu trvání Spotřebilské soutěže, po dobu vyřizování
jakýchkoliv stížností nebo právních nároků vznesených účastníky v souvislosti s loterií a poté, až do
uplynutí lhůty pro omezení práv účastníka stanovené těmito pravidly a podmínkami.
6.6 Osobní údaje účastníků mohou být předané správci výhradně v rámci jeho funkce zpracovatele údajů
na základě smlouvy o zpracování údajů podepsané s organizátorem.
6.7 Osobní údaje mohou být předané dalším správcům údajů výhradně za účelem splnění legislativních
povinností ze strany organizátora; takovými příjemci osobních údajů by v tomto případě mohly být
především orgány veřejné správy.
6.8 Každý účastník jako subjekt údajů má právo požadovat od organizátora:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

přístup ke svým osobním údajům;
opravu, doplnění nebo výmaz osobních údajů;
omezení zpracování svých osobních údajů;
vznesení námitky proti zpracování svých osobních údajů;
využití práva na přenos svých osobních údajů;
využití práva na podání stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu
osobních údajů na adrese pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika (viz
www.uoou.cz);
g) využití jiného práva stanoveného právními předpisy o ochraně osobních údajů nebo jinými
předpisy.
Při uplatnění svých práv může účastník zaslat žádost do sídla organizátora nebo emailem na následující emailovou adresu czskmarket@goodyear.com
7. Stížnosti
7.1 Účastníci mají právo vznést stížnosti týkající se Spotřebilské soutěže.
7.2 Účastníci jsou oprávněni podat jakoukoliv stížnost přímo organizátorovi písemně doporučeně nebo
kurýrem, případně prostřednictvím e-mailové korespondence do 30 dnů od obdržení informace o
nesrovnalostech souvisejících s loterií. Na jakékoliv stížnosti, které obdrží organizátor po výše uvedené
době nebude brán zřetel. Stížnosti podané doporučeně nebo kurýrem musí být adresované na následující
adresu organizátora: Goodyear Czech s.r.o., Vyskočilova 1481/4, 140 00, Praha 4. Stížnosti podané
prostřednictvím e-mailové korespondence musí být zaslané na následující e-mailovou adresu
organizátora: czskmarket@goodyear.com
7.3 Rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí stížnosti náleží organizátorovi, který o svém konečném rozhodnutí
písemně informuje účastníka podávajícího stížnost do 30 dnů od jejího obdržení.
7.4 S výhradou odlišného ustanovení bodu 7.2 výše se veškerá další komunikace mezi účastníky, správcem
a organizátorem uskutečňuje prostřednictvím internetových stránek nebo e-mailové korespondence
zaslané na následující e-mailovou adresu správce: info@akce.goodyear.cz a organizátora:
czskmarket@goodyear.com

8. Závěrečná ustanovení
8.1 Tato pravidla a podmínky jsou závazná pro všechny strany účastnící se Spotřebilské soutěže. Pravidla
a podmínky stanovují zásady Spotřebilské soutěže, kritéria způsobilosti Spotřebilské soutěže ,práva a
povinnosti organizátora, správce a účastníků.

