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PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE   

„Vyhraj kolo GHOST!“  

  

 Účelem těchto Pravidel je úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Vyhraj kolo GHOST!“. (dále 

jen „Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla 

Soutěže ve vztahu k účastníkům soutěže. Tato Pravidla mohou být kdykoliv měněna 

Pořadatelem. 

 

1. Pořadatel a organizátor soutěže 

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost CYCOLOGY s.r.o., Sídlo: Revoluční 

1668/49a, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 03496953, DIČ: CZ03496953 (dále jen jako 

„Pořadatel“) 

 

2. Doba trvání Soutěže 

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 16.7.2019 00:00:00 hod. do 

20.7.2019 23:59:59 hod. včetně  

 

3. Kdo se může zúčastnit soutěže 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba (spotřebitel) s trvalým pobytem a doručovací adresou 

v České republice starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání a splní stanovená 

pravidla Soutěže (dále jen „Soutěžící“). 

 

4. Mechanismus 

Každý Soutěžící, který splní podmínky účasti v Soutěži uvedené v těchto Pravidlech na webu 

www.cycology.cz/soutez), bude zařazen do slosování o výhru v Soutěži. 

Soutěžní podmínkou je řádné vyplnění registračního formuláře Soutěže, který je dostupný na 

webové stránce www.cycology.cz/soutez. Za správnost vyplněných údajů odpovídá Soutěžící. 

 

5. Výherce a výhra v soutěži 

Soutěž má 1 soutěžní kolo a 1 výherce. Výhrou v Soutěži je 1 ks kola zn. GHOST model: Kato 

8.9, barva: night black, ve vel: M, L nebo XL (velikost dle volby Výherce).  

Výherce v soutěži bude určen losováním provedeným elektronickým systémem Pořadatele, s 

tím, že losování se odehraje do tří pracovních dnů po skončení soutěže, ze Soutěžících, kteří 

splní podmínky soutěže (dále jen „Výherce“). O průběhu losování bude vyhotoven písemný 

protokol. 

Výhra bude předána osobně na provozovně Pořadatele na adrese: Pražská 608/109, Jablonec 

nad Nisou, 46601 nebo doručena Výherci pouze na území České republiky (způsob předání dle 

volby Výherce). Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je 

Pořadatelem stanovena. Náklady na dopravu výhry k Výherci hradí Pořadatel. Výhry nejsou 

právně vymahatelné. 

 

6. Oznámení a předání výhry 

Pro oznámení výhry a zjištění volby doručení výhry, bude užita emailová adresa, která byla 

Soutěžícím/Výhercem vyplněna při registraci do Soutěže. V případě volby doručení výhry, je 
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Výherce povinen sdělit Pořadateli soutěže na jeho výzvu adresu a telefonní číslo, na kterou si 

přeje výhru doručit, do 3 (slovy: tří) dnů ode dne, kdy bude Pořadatelem prostřednictvím emailu 

vyzván ke sdělení adresy a telefonního čísla. Pokud tak Výherce neučiní, výhra propadá bez 

náhrady. Výhra bude adresátovi doručena prostřednictvím kurýrní služby na adresu, kterou 

Pořadateli pro tyto účely Výherce sdělí. Všechny výhry budou distribuovány nejpozději do 

jednoho měsíce od konce Soutěže, pokud Pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce 

výher. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá 

nárok na jinou výhru od Pořadatele než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. 

 

7. Všeobecné podmínky 

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně 

dodržovat. 

Osobní údaje Výherce budou zpracovávány výlučně pro účely realizace Soutěže včetně 

doručení výher a pro účely oprávněných zájmů Pořadatele. Správcem osobních údajů je 

Pořadatel. V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů (zejména v souladu s 

Obecným nařízením o ochraně soukromí („GDPR“) zpracovává správce osobní údaje, které 

tvoří: identifikační, adresní a kontaktní údaje subjektu údajů, konkrétně: jméno, příjmení, e-

mailová adresa, adresa a telefonní číslo. Oprávněným zájmem je případná obhajoba právních 

nároků a zveřejnění jména výherce na webových stránkách a profilech sociálních sítí 

Pořadatele. Osobní údaje Výherce budou uloženy po dobu 3 let. Výherce má právo na přístup 

k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést 

námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Výherce je oprávněn kdykoliv 

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kompletní znění Zásad zpracování 

osobních údajů Pořadatelem je dostupné na adrese: https://www.cycology.cz/osobniudaje/ . 

Poskytnutí osobních údajů ze strany Výherce je pro výše uvedené účely povinné. Neposkytnutí 

osobních údajů má za důsledek nemožnost doručení výhry. Neposkytne-li Výherce Pořadateli 

osobní údaje pro účely doručení výhry, nárok Výherce na výhru propadá. Soutěžící má v rámci 

registračního formuláře Soutěže možnost se přihlásit k odběru newsletterů Pořadatele 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně 

Soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. Pořadatel soutěže je 

oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s 

konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojené.  

Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze soutěže v případě, že by takový 

Soutěžící porušoval pravidla, v rámci Soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se 

získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, 

anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by 

vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout.  

Případné námitky proti průběhu Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu 

uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané 

později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. 

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do 

Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok 

na výhru a je povinna výhru neprodleně vrátit. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické 

problémy v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel dále neručí za doručení emailové zprávy, 
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prostřednictvím které bude informován Výherce a za doručení výhry zaslané prostřednictvím 

doručovatele poštovních služeb.  

Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli. Jméno vítěze bude k 

dispozici u Pořadatele. 

 

Úplné znění pravidel je k dispozici na webu www.cycology.cz/soutez. Kontaktní údaje pro 

dotazy jsou dostupné na https://www.cycology.cz/kontakt/. Dotazy budou zodpovězeny v 

pracovních dnech od 8.00 do 17.00.  

  

  

V Jablonci nad Nisou dne 15.7.2019  

https://www.cycology.cz/kontakt/

