
1. Pořadatel soutěže: 

Pořadatelem soutěže je společnost TUkas a.s., se sídlem K Hrušovu 344/6, 102 00 Praha 10 - 

Štěrboholy, IČ:26149958, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 

B 6356. 

 

2. Termín a místo konání soutěže: 

Soutěž probíhá v termínu od 29. 6. 2017, 8:00 hod do 17. 9. 2017, 18:00 hod na provozovnách 

Sundisk Family – infocentrum Maloskalsko, Galerka Líšný, Žlutá plovárna, penzion Křížky, kemp 

Dolánky, chata Kopanina a na webu www.soutez.sundiskfamily.cz  

 

3. Soutěžící: 

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let. Soutěžící se může do soutěže zapojit 

opakovaně. Počet opakování není omezen. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a smluvní 

pracovníci Sundisk s.r.o. a TUkas a.s. 

 

4. Podmínky účasti v soutěži: 

Účastník se registruje do soutěže tím způsobem, že vyplní soutěžní kartu v papírové nebo 

elektronické formě. Na každé provozovně Sundisk Family viz bod č. 2 je umístěn jeden reklamní 

plakát s motivem Volkswagen Golf. Cílem je najít minimálně tři z celkových šesti motivů a opsat  

do soutěžní karty slogan patřící ke příslušnému modelu Volkswagen Golf. Papírové soutěžní karty 

jsou k dispozici u personálu na všech soutěžních místech viz bod č. 2.  Vyplněné soutěžní karty  

je možné odevzdat personálu na jakémkoliv místě Sundisk Family viz bod č. 2 nebo vyplnit  

na www.soutez.sundiskfamily.cz. Soutěžící, kteří správně vyplní všech šest sloganu, budou zařazeni 

do zvláštního slosování o věcné ceny Volkswagen. V rámci registrace soutěžící musí řádně a úplně 

vyplnit následující údaje: jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo. Vyplněním těchto údajů vyjadřuje 

souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů.  

 

5. Výhra v soutěži, předání výhry: 

Všichni soutěžící, kteří správně vyplní alespoň tři slogany patřící k příslušnému modelu Volkswagen 

Golf včetně kontaktních údajů do hrací karty, papírové nebo on-line verzi, budou po odevzdání 

papírové formy nebo odeslání on-line formy hrací karty zařazeni do hlavního slosování. Hlavní cenou 

je bezplatné poskytnutí vozu Volkswagen Golf na šest měsíců.  

Soutěžící, kteří správně vyplní všech šest sloganů patřících k daným modelům Volkswagen Golf 

včetně kontaktních údajů do hrací karty, papírové nebo on-line verzi, budou po odevzdání papírové 

formy nebo odeslání on-line formy hrací karty zařazeni do zvláštního slosování o věcné ceny 

Volkswagen. 

Vyhodnocení soutěže a losování proběhne 30. 9. 2017. Výherce bude o výhře informován 

prostřednictvím e-mailu, na adresu, kterou uvedl při registraci do soutěže. Výherce, jenž nejpozději 

do konce pátého dne počínaje dnem odeslání emailové zprávy písemně nepotvrdí akceptaci výhry, 

http://www.soutez.sundiskfamily.cz/
http://www.soutez.sundiskfamily.cz/


ztrácí nárok na výhru. Výhra bude předána náhradnímu výherci, jenž bude vylosován v souladu  

s pravidly. Předání výhry proběhne za totožných podmínek.  

 

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva 

Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společností TUkas a.s., se sídlem K Hrušovu 

344/6, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy, IČ:26149958, jakožto správce osobních údajů nebo subjekty 

smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů za účelem nabízení produktů a služeb 

poskytovaných TUkas a.s., se sídlem K Hrušovu 344/6, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy, IČ:26149958., 

zjišťování spokojenosti zákazníků a pro potřeby průzkumu trhu, jakož i za účelem šíření obchodních 

sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Souhlas  

se zpracováním výše uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji 

dobrovolně na dobu 5 let. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., 

tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese 

každého správce samostatně s účinky vůči danému správci písemně souhlas odvolat, požádat  

o likvidaci osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Žádost  

o likvidaci údajů před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení účastníka ze soutěže. 

V případě pochybností o dodržování práva správcem se účastník může na správce obrátit. Dozorovým 

orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. 

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84  

a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jejich 

jméno, příjmení a bydliště (město) v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních 

materiálech objednatele soutěže v souvislosti s touto soutěží a jimi poskytovanými službami s tím,  

že mohou být bezplatně zachyceny a rozšiřovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové 

(zvukově-obrazové) záznamy účastníků soutěže (zejména výherců), a to po dobu pěti let od ukončení 

soutěže. Uvedené záznamy mohou být zachyceny zejména v souvislosti s převzetím a užíváním hlavní 

výhry a bezplatně užity způsobem uvedeným v tomto odstavci. 

 

7. Závěrečná ustanovení 

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Osoby nesplňující podmínky 

účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud bude 

následně zjištěno, že osoba nesplňující podmínky pro zařazení do soutěže se stala výhercem, nemá 

nárok na výhru. Účastník se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje. Pořadatel 

si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit.  Pořadatel si rovněž 

vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.  


