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Pravidla soutěže Velikonoční nadílka AUTO BRANKA 

 

AUTO-BRANKA, spol. s r.o. (Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4, IČ: 49245589) vyhlašuje 
na https://www.facebook.com/aut0branka (dále“portál Facebook“) soutěž s tématem 
„nakresli obrázek na téma Velikonoce“ (dále jen „Soutěž“).  

 

1. Soutěž bude probíhat na území České republiky. 

2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba do 14 let, která nakreslí 
obrázek na téma Velikonoce a musí obsahovat buď nakreslené auto, nebo 
nápis AUTO BRANKA (dále jen „Soutěžící“).  

3. Soutěžící bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro 
účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový 
Soutěžící v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného 
zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži a výhra propadá ve 
prospěch Pořadatele.  

4. K zapojení do soutěže potřebuje soutěžící internet, vlastní profil na Facebooku 
nebo využít profil zákonného zástupce a být fanouškem Facebookové stránky 
AUTO BRANKA. 

5. Provozovatel soutěže je AUTO-BRANIKA, spol. s r.o. dále jen Facebook 
AUTO-BRANKA, IČ: 49245589. 

6. Soutěž probíhá od 20. 3. – 5. 4. 2021, do 23:59 hodin, (dále jen „Doba trvání 
soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání soutěže. 

7. Komunitní síť Facebook a její provozovatel není pořadatelem této soutěže, 
není jím nijak sponzorován, a ani nijak jinak podporován. 

8. Losování výherců (soutěžících) v každé kategorii proběhne náhodným losem 
na pobočce AUTO-BRANKA, spol. s r.o. Praha (Prosecká 817/82, 190 00 
Praha 9 – Prosek). 

9. Výherce se stane pouze tvůrce obrázku ve své kategorii, který splnil všechny 
podmínky a pravidla této soutěže. 

10. Kategorie soutěžících. 

 školka (do 4 let) 

 předškolní věk (5 – 6 let) 

 do 10 let 

 do 14 let 
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11. Výhrami jsou 

 1x Velikonoční balíček AUTO BRANKA, je vždy jeden výherce ze všech 
soutěžících z dané kategorie  

 1x zapůjčení vozu ŠKODA na víkend s plnou nádrží zdarma pro rodiče, 
jen jeden výherce ze všech soutěžících 

12. Pokud vylosovaný výherce nebude splňovat podmínky a pravidla soutěže, 
bude los ihned následně opakován. 

13. Los výherců proběhne 9. 4. 2021 v 10:00 hodin na Facebook AUTO-BRANKA. 

14. Výherci (jejich zákonný zástupce) budou kontaktováni ihned po losu pomocí 
zprávy (Messenger) z profilu AUTO-BRANKA (Marie Zajacová), obrázek, který 
bude uznán platným pro tuto soutěž, musí splňovat dvě podmínky:  

 soutěžící (jeho zákonný zástupce) zašle soutěžní obrázek na 
marketing@autobranka.cz   

 obrázek musí být ve formátu jpg. nebo png. 

 soutěžící (jeho zákonný zástupce) označí "Like" přímo soutěžní 
příspěvek této soutěže  

15. Výhru mohou výherci darovat jiné osobě.  

16. Losování proběhne.  

 pro každou kategorii: 1x Velikonoční balíček AUTO BRANKA, který 
obsahuje 1x omalovánky, 1x pexeso, 1x sluneční brýle ŠKODA AUTO 
/AUTO BRANKA, 1x reflexní páska a pastelky WFS 

 ze všech soutěžících bude vylosován jen jeden výherce: 1x zapůjčení 
vozu ŠKODA na víkend s plnou nádrží zdarma pro své rodiče 

17. Výhra bude předána osobně za dodržení všech hygienických zásad a 
aktuálního nařízení, a na vybrané pobočce AUTO BRANKA, kterou si výherce 
vybere.  

18. Předmětem výhry jsou 1x Velikonoční balíček AUTO BRANKA pro každou 
kategorii a 1x zapůjčení vozu ŠKODA na víkend s plnou nádrží zdarma pro 
jednoho výherce ze všech soutěžících. 

19. Výhra 1x zapůjčení vozu ŠKODA na víkend s plnou nádrží zdarma pro své 
rodiče se vztahuje na všechny dostupné modely ŠKODA na dané pobočce 
mimo elektromobily (označení iV).    

20. Výhru 1x Velikonoční balíček ŠKODA lze vyzvednout do 31. 5. 2021 a 1x 
zapůjčení vozu ŠKODA s plnou nádrží zdarma pro své rodiče do 31. 8. 2021. 

21. Tato soutěž není podmíněna jakýmkoliv dalším nákupem zboží či služeb 
provozovatele soutěže a výherci (soutěžící) a ani provozovatele soutěže 
nezavazuje k žádným závazkům mezi AUTO-BRANKA, spol. s r.o. a 
výhercům (soutěžícím), 
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22. Předmět výhry je nutno čerpat pouze v rozsahu, vyjmenovaném v těchto 
pravidlech a nelze ho zaměňovat za finanční částku, nebo jinou formu plnění, 

23. Provozovatel si vyhrazuje právo pořízení a použití fotografického a audio 
záznamu pro marketingové účely AUTO-BRANKA, spol. s r.o., které mohou 
být použity na Facebooku AUTO-BRANKA, webech (www.autobranka.cz; 
www.autobranka.cz/skoda či tiskových materiálech jako jsou letáky, plakáty, 
zpráva v novinách či magazínu) pořízen před samotným čerpáním předmětu 
výhry. Tento materiál nebude pořizován při samotném výkonu a bez souhlasu 
výherce, 

24. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit či úplně zrušit celou soutěž a 
to pouze v době trvání soutěže (viz. bod 6). O těchto případných změnách 
provozovatel neprodleně podá informace na stránkách www.autobranka.cz  a 
v samotném článku soutěže v komunitní síti Facebook AUTO-BRANKA. 

25. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanec AUTO-BRANKA, spol. s r.o. 

26. Pořadatel Soutěžícího a jeho zákonného zástupce informuje o tom, že v 
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 - GDPR, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
zpracovává Soutěžícím poskytnuté osobní údaje jako správce těchto údajů 
pro účely kontroly průběhu Soutěže, plnění jejích podmínek a předání Výhry. 

27. Zpracování osobních údajů je prováděno pro účely samotné realizace Soutěže 
a bez jejich poskytnutí účast v Soutěži z podstaty věci není přípustná. Dále je 
zpracování prováděno v souladu s ustanovení čl. 6.1/f pro účely marketingu, tj. 
zejména zasílání informací o pořádaných akcích, zboží a jiných aktivitách a to 
včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. 
Osobní údaje jsou zpracovávány jednak po dobu nezbytnou pro řádný průběh 
Soutěže a následně pak pro marketingové účely na dobu deseti let od jejich 
poskytnutí. K osobním údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící – 
subjekt osobních údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým 
osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, 
což neplatí pro zpracování osobních údajů za účelem realizace Soutěže 
samotné. Subjekt údajů má právo na realizaci přenositelnosti údajů. Soutěžící 
– subjekt osobních údajů má právo případně podat stížnost u úřadu na 
ochranu osobních údajů. Poskytování osobních údajů je zákonným 
požadavkem, a pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, není možné, aby 
subjekt osobních údajů se účastnil Soutěže. 

 

 

V Praze dne 19. 3. 2021 
 

AUTO-BRANKA, spol. s r.o. 
Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4 
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