PRAVIDLA SOUTĚŽE „NÁSKOK PŘED STARTEM“
1. Pořadatel soutěže
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., IČO 29142890, spisová značka O 1071 vedená u Městského
soudu v Praze, sídlo Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav (dále jen „Pořadatel“),
pořádá tuto soutěž „Náskok před startem“ (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato
pravidla (dále jen „Pravidla“).
2. Zahájení soutěže, komunikace s účastníky
Soutěž probíhá v době od 28. listopadu 2020,00:01 hod; základním nástrojem komunikace
Pořadatele Soutěže s účastníky jsou webové stránky https://naskokpredstartem.cz/.
3. Soutěžící
a) Soutěže se zúčastní zájemce o studium českého bakalářského nebo magisterského
studijního programu na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE o.p.s., který v době od 28. listopadu
2020, 00:01 hod. do 30. dubna 2021, 23:59 hod. řádně podá přihlášku ke studiu českého
bakalářského nebo magisterského studijního programu a splní veškeré další podmínky
k uvedenému studiu, jak je stanoví Pokyn rektora k organizaci přijímacího řízení do studia
v akademickém roce 2021/2022.
b) Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného
zástupce, který je Soutěžící povinen na žádost Pořadateli prokázat.
c) Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby blízké těmto zaměstnancům.
4. Losování, výhry
a) Ze zájemců o studium, kteří v prvním kole přijímacího řízení do 30. dubna 2021, 23:59 hod.
podali kompletní přihlášku, splňují výše uvedené podmínky pro přijetí, ale dosud nebyli ke
studiu zapsáni, vylosuje Pořadatel dne 6. května 2021 dva výherce, z nichž každý získá cenu
v podobě odpuštění školného, dle aktuálního ceníku školného, na jeden semestr
akademického roku 2021/2022.
b) Ze zájemců o studium, kteří podali kompletní přihlášku ke studiu do 30. dubna 2021, 23:59
hod, a zapsali se ke studiu v kterémkoliv ze čtyř kol, vylosuje Pořadatel dne 23. září 2021
jednoho výherce, který získá cenu v podobě odpuštění školného, dle aktuálního ceníku
školného, na celý akademický rok 2021/2022. Tohoto losování se nemohou zúčastnit výherci
dle odst. 4, písm. a) těchto Pravidel.
c) Jeden účastník nemůže získat současně výhru dle odst. 4, písm. a) a odst. 4, písm. b) Těchto
pravidel.
d) Losování provede tříčlenná Soutěžní komise, jmenovaná Pořadatelem, prostřednictvím
losování z osudí. O losování bude sepsán zápis, který bude podepsán všemi členy Soutěžní
komise. Losování bude zveřejněno na webových stránkách Pořadatele nebo jiném kanále
přístupném online.
5. Kontaktování výherce a podmínky čerpání výhry

a) Pořadatel bude výherce informovat o výhře písemně na kontaktní E-mailovou adresu, které
Soutěžící uvedl v přihlášce ke studiu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne losování. Výhra bude
předána po dohodě s výhercem soutěže formou dohody o odpuštění školného. Podmínkou
předání výhry je podpis dohody o odpuštění školného, včetně dohody o těchto dalších
souvisejících závazcích výherce:
- pořadatel je oprávněn požadovat, aby výherce v průběhu školního roku 2021/2022
souhlasil s pořízením videa s rozhovorem (téma: jak se mu na škole líbí, jak mu jde
studium apod.) a dalšími aktivitami souvisejícími s marketingem Pořadatele,
- podmínkou získání kterékoliv výhry je řádné studium a splnění všech studijních
povinností v akademickém roce 2021/2022. Při nesplnění této podmínky bude výherce
povinen výhru v plné výši vrátit Pořadateli v souladu s dohodou o odpuštění školného.
b) Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhra není soudně
vymahatelná. Poskytovatelem výhry je Pořadatel.
c) V případě, že výherce výhru nepřevezme osobně ve sjednaném termínu, ztrácí na výhru nárok
a výhra propadne, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany
pořadatele.
6. Pravidla ochrany osobních údajů (v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen
„Nařízení“):
a) Zapojením do soutěže bere Soutěžící na vědomí, že Pořadatel bude zpracovávat jeho osobní
údaje pro plnění závazků z těchto pravidel. Zpracovávanými osobními údaji pro účely této
soutěže jsou veškeré údaje uvedené na přihlášce ke studiu.
b) Správcem ve smyslu uvedeného Nařízení je společnost ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA
o.p.s., IČO 29142890, spisová značka O 1071 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Na
Karmeli 1457, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav.
c) Účel zpracování: Organizace této Soutěže.
d) Právní základ pro zpracování: Plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného
Nařízení.
e) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Po dobu nezbytně nutnou k organizaci
Soutěže, u výherce následně po dobu danou obecně závaznými předpisy.
f)

Poučení subjektu údajů: Bez akceptace těchto pravidel se nelze zúčastnit této Soutěže. Máte
právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost
údajů. Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit anebo
dopisem, telefonicky i Emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u
dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7.

g) Další informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů naleznete na
https://www.savs.cz/sluzby/zpracovani-osobnich-udaju.
7. Ostatní ustanovení

a) Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly soutěže
nebudou do Soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání
výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá
nárok na výhru. Účastník Soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít
oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z
účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
b) Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat
elektronickými prostředky.
c) Pořadatel si vyhrazuje právo i bez uvedení důvodů Dobu soutěže zkrátit, Soutěž přerušit nebo
zrušit i změnit její Pravidla, a to i bez udělení výhry. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo
nahradit ohlášené ceny cenami podobného typu a odpovídající hodnoty a upravit podmínky
předání ceny v případě, že ceny nebudou poskytnuty způsobem umožňujícím předání cen
vítězům v souladu s těmito Pravidly.
d) Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí
o neudělení výhry v Soutěži a také si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či
nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v Soutěži. Výhru nezískají Soutěžící, kteří
nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry. Pořadatel tímto
nepřebírá vůči účastníkům Soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná
plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto Pravidlech.
e) V případě, že dojde ke změnám podmínek a Pravidel soutěže, bude toto učiněno písemně ve
formě aktualizace těchto Pravidel. Aktuální verze těchto Pravidel je v plném znění dostupná
na https://naskokpredstartem.cz/. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s
účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
f)

Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 28. listopadu 2020.

