PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Úvodní ustanovení
1.1.

Vyhlašovatelem soutěže je společnost nextbike Czech Republic s.r.o.,
IČO: 073 89 108, Libušina 526/101, Chválkovice, 779 00 Olomouc, sp. zn. C 75648
vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen “Vyhlašovatel” nebo “nextbike”).

1.2.

Provozovatelem soutěže, který má na starosti technickou a organizační stránku
soutěže, je společnost Story TLRS s.r.o. IČO: 04160754, Heleny Malířové 285/2,
169 00 Praha 6, sp. zn. C 243445 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen
“Provozovatel”).

1.3.

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím (dále
jen “Soutěžící”) a Vyhlašovatelem, resp. Provozovatelem soutěže (dále jen
“Organizátor”). Soutěžícím se stává každý, kdo splňuje podmínky účasti, zapůjčí si
kolo od společnosti nextbike a zaregistruje se do soutěže ne webu nextbikevyzva.cz
Účastník musí provést minimálně jedno zapůjčení v mobilní aplikaci společnosti
nextbike.
2. Podmínky účasti

2.1.

Účast v soutěži je dobrovolná.

2.2.

Soutěže se smí zúčastnit pouze fyzické osoby starší 16 let (osoby mladší 18 let se
mohou soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce,
ledaže jim byla přiznána svéprávnost).

2.3.

Soutěže se smí zúčastnit pouze osoby s adresou pro doručování v České republice.

2.4.

Soutěžící je zaregistrovaný na webu nextbikevyzva.cz svoji e-mailovou adresou. Je
nutné, aby se soutěžící registroval do výzvy stejnou e-mailovou adresou, jakou je
registrovaný v aplikaci nextbike. Registrací na webu soutěžící uděluje souhlas s těmito
pravidly a jejich dodržováním.

2.5.

Pro účast v soutěži je nutné poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.

2.6.

Účast v soutěži je podmíněna přihlášením se do mobilní aplikace společnosti nextbike,
zapůjčením kola od společnosti nextbike skrz mobilní aplikaci.

2.7.

Pro účast v soutěži je nutné minimálně jedno zapůjčení kola společnosti nextbike.
Maximální počet zapůjčení zařazených do soutěže není nijak omezen.

2.8.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Vyhlašovatele, Provozovatele soutěže i osoby
ve smluvním vztahu s Vyhlašovatelem a jeho dceřinými společnostmi a osoby jim
blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2.9.

Vyhlašovatel ani Provozovatel neodpovídají za jakoukoli škodu či úraz, které případně
vzniknou Soutěžícím v souvislosti s jejich účastí na soutěži, zejména během jízdy.
Soutěžící se účastní soutěže na své vlastní nebezpečí.

2.10.

Soutěžící je rovněž povinen se řídit Všeobecnýmu obchodními podmínkami
společnosti
nextbike,
které
jsou
dostupné
na
webové
adrese
https://www.nextbikeczech.com/vseobecne-obchodni-podminky/.
3. Mechanika soutěže

3.1.

Soutěž probíhá od 01.06.2022 do 30.06.2022.

3.2.

Za účast v soutěži je považováno zapůjčení kola společnosti nextbike přes aplikaci
společnosti nextbike a registrace na webu nextbikevyzva.cz

3.3.

Zařazení zapůjčení kola společnosti nextbike do soutěže není podmíněno žádným
minimálním ani maximálním počtem minut, po které je kolo zapůjčeno.

3.4.

Výherci budou určeni losováním, které proběhne vždy po dosažení nové kategorie, jak
je blíže popsáno v článku 4, a to do 5 pracovních dnů od dosažení dané kategorie.

3.5.

Každé jedno zapůjčení po registraci do soutěže na www.nextbikevyzva.cz znamená
jedno zařazení Soutěžícího do každého následujícího slosování. Maximální počet
zařazení do slosování není omezen.

3.6.

Minuty ze všech zapůjčení po registraci Soutěžícího se sčítají. Na základě konečného
počtu ujetých minut ve všech jízdách na nextbike za dané období bude Soutěžící
zařazen do jedné z kategorií, jak je dále uvedeno v článku 4 odstavci 4.1. Losování
bude probíhat zvlášť pro každou z těchto kategorií. V každé kategorii bude vylosován
1 výherce.

3.7.

Každý Soutěžící může vyhrát v každé kategorii pouze jednou.

3.8.

Organizátor zřídí e-mailový účet
korespondenci týkající se soutěže.

3.9.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

servis@nextbikeczech.com

pro

veškerou

4. Výhry a jejich předání
4.1.

V soutěži je možné získat výhry v 5 kategoriích. Kategorie jsou rozděleny podle
celkového součtu minut za zapůjčení zařazená do soutěže všech Soutěžících.
Informace o aktuálním celkovém součtu minut všech Soutěžících bude po celou dobu
soutěže dostupná na webu nextbikevyzva.cz.

4.2.

Do soutěže jsou vloženy tyto výhry v těchto kategoriích:
●

Kategorie A: 3 000 000 minut
Výhra: 1x víkend v Kodani pro 2 osoby (hradíme letenku a ubytování)

●

Kategorie B: 2 500 000 minut
Výhra: 1x víkend v Amsterdamu pro 2 osoby (hradíme letenku a
ubytování)

●

Kategorie C: 2 000 000 minut

Výhra: 1x ubytování v penzionu Kolovna (Víkend pro 2), hrazené
ubytování + voucher do e-shopu https://shop.kolovna.cz/ v hodnotě
2.000 Kč.

●

Kategorie D: 1 000 000 minut
Výhra: 1x Apple Watch SE

●

Kategorie E: 500 000 minut
Výhra: Poukaz na nákup ve Footshopu v částce 5.000 Kč

4.3.

Výherců bude vylosováno celkem 5. Každý Soutěžící může vyhrát maximálně 1 cenu
v každé jednotlivé kategorii.

4.4.

Výherci budou kontaktováni do 5 pracovních dnů ode dne losování prostřednictvím
poskytnuté e-mailové adresy a vyzváni k předání doručovacích údajů pro účely
zaslání výhry.

4.5.

V případě, že výherce nezareaguje na kontaktování ze strany Organizátora do
5 pracovních dnů, výhra propadá bez náhrady Vyhlašovateli. Výhra propadá
Vyhlašovateli také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce
nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení pravidel soutěže ze
strany výherce.

4.6.

Odpovědnost za uvedení správných, pravdivých a aktuálních kontaktních a
doručovacích údajů Organizátorovi nese Soutěžící. V případě poskytnutí
nesprávných, nepravdivých či neaktuálních údajů a tedy i následné nemožnosti
úspěšně kontaktovat Soutěžícího ze strany Organizátora či nemožnosti doručit výhru
z příčin, které nejsou na straně Organizátora (např. nefunkční nebo plná e-mailová
schránka, nevyzvednutí zásilky), výhra propadá bez náhrady Vyhlašovateli.

4.7.

Výhercům budou výhry zaslány do 30 kalendářních dnů od poskytnutí údajů pro
zaslání výhry prostřednictvím e-mailu Organizátorovi.

4.8.

Výhra se považuje za doručenou okamžikem jejího odeslání na adresu poskytnutou
výhercem.

4.9.

Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží. Výhrou v
soutěži soutěžícímu nevzniká nárok na žádné finanční prostředky či jiné dary.

4.10.

Výherce má právo výhru odmítnout. Daná výhra v takovém případě propadá
Vyhlašovateli.

4.11.

V případě propadnutí výhry Vyhlašovateli je Vyhlašovatel oprávněn rozhodnout o
dalším užití výhry a to včetně jejího udělení jinému Soutěžícímu.

4.12.

Na získání výhry v této soutěži není právní nárok a výhry nejsou soudně
vymahatelné.

5. Osobní údaje
5.1.

Účast v soutěži je možná jen v případě souhlasu Soutěžícího se zpracováním
osobních údajů. Neposkytnutí osobních údajů má za důsledek nemožnost doručení
výhry. Neposkytne-li výherce Organizátorovi osobní údaje pro účely doručení výhry,
nárok výherce na výhru zaniká.

5.2.

Správcem osobních údajů je Vyhlašovatel soutěže. Zpracovatelem osobních údajů je
Provozovatel.

5.3.

Soutěžící registrací do soutěže na webu nextbikevyzva.cz dává Organizátorovi
soutěže v souladu se zákonem č. 101/2019 Sb., v platném znění, a dalšími právními
předpisy, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu e-mailová
adresa, jméno, příjmení, popř. adresa a telefonní číslo za účelem prověření jeho
platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové
účely Vyhlašovatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o
marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 2 měsíců od
ukončení soutěže.

5.4.

Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu
a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťujících
technickou stránku soutěže.

5.5.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a
to písemnou formou na adrese sídla Vyhlašovatele/e-mailem na adresu:
servis@nextbike.cz, a další práva dle platných právních předpisů, tj. zejména právo
přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat
jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Vyhlašovateli.
Odvoláním souhlasu zaniká účast Soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru.

5.6.

Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že Vyhlašovatel i Provozovatel jsou oprávněni
poskytnuté kontaktní údaje (tedy např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu)
využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení týkajících se produktů, služeb,
soutěží a dalších nabídek Vyhlašovatele.

5.7.

V případě, že se Soutěžící domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů v rámci této
soutěže, došlo k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), má právo podat stížnost u některého
dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho
zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem
pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora
27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

5.8.

Soutěžící registrací na soutěžním webu nextbikevyzva.cz bere na vědomí a potvrzuje
svůj souhlas s tím, že v případě výhry budou pořízeny nahrávky a fotografie jeho osoby
a Soutěžící tímto rovněž uděluje souhlas s jejich zveřejněním na webových stránkách,
sociálních sítích Organizátora a v PR článcích.

5.9.

Soutěžící registrací bere na vědomí a souhlasí s tím, že jím vyplněná data týkající se
jízd budou anonymizována a dále zpracována pro účely vytváření statistik. Taktéž
souhlasí s tím, že tato anonymizovaná data mohou být po skončení soutěže veřejně
dostupná na sociálních sítích a webových stránkách a mohou být dále využívána pro
vzdělávací a marketingové účely.
6. Ostatní ustanovení

6.1.

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže
podle vlastního uvážení.

6.2.

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit,
zrušit či jinak upravit a to bez udání důvodu a náhrady.

6.3.

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže Soutěžící nesplňující podmínky
účasti v soutěži, jednající v rozporu s pravidly soutěže, zneužívající podmínky soutěže,
případně Soutěžící, kteří svým jednáním poškozují Vyhlašovatele, Provozovatele,
jejich zaměstnance, orgány či jakékoliv jiné osoby s Vyhlašovatelem ši
Provozovatelem spojené, a to v kterékoliv fázi soutěže a bez udání důvodu.

6.4.

Organizátor si rovněž vyhrazuje právo bez udání důvodu vyřadit ze slosování, potažmo
ze soutěže ve kterékoliv fázi Soutěžícího v případě podezření na podvodné jednání.

6.5.

Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně v souladu s příslušnými právními
předpisy.

6.6.

Organizátor není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či
jakýchkoli jiných důvodů.

6.7.

Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních
hrách, Soutěžící nevkládá do soutěže žádnou sázku ani jiný vklad.

6.8.

Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována. V případě,
že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude upravena jejich písemná podoba
zveřejněná na webech www.nextbikevyzva.cz a https://www.nextbikeczech.com/.
Změny v pravidlech jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách
www.nextbikevyzva.cz a https://www.nextbikeczech.com/. Změny v pravidlech budou
zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

6.9.

Účastí v této soutěži Soutěžící projevuje svůj souhlas se všemi podmínkami těchto
pravidel, která se zároveň zavazuje dodržovat, a se zpracováním osobních údajů dle
článku 5.

6.10.

Tato oficiální pravidla soutěže jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na webu
www.nextbikevyzva.cz..

6.11.

Při problémech s registrací příp. započítávání jízd prosím kontaktujte zákaznický servis
Telefon: +420 581 652 047, E-mail: servis@nextbikeczech.com

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 6. 2022

