Statut a pravidla „AUTOAVANT – 2 000,-Kč sleva na
příslušenství pro prvních 10 Klientů/ Dacia“
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel akce nazvané „AUTOAVANT – 2 000,-Kč sleva na
příslušenství pro prvních 10 klientů / Dacia“ (dále jen „akce AA"). Tento statut je jediným
dokumentem, který upravuje pravidla uvedené akce ve vztahu ke spotřebitelům na území
České republiky.
1. Pořadatel akce
Pořadatelem akce je společnost AUTOAVANT Družstvo se sídlem Praha 8, Ďáblická 2, PSČ
182 00, IČ: 480 30 261, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl Dr, vložka 791 (dále jen „Pořadatel“).
2. Termín a místo konání akce
Akce AA se bude konat v průběhu akce Jízdy Světa Motorů (dále jen „akce JSM"). –
AUTOAVANT DRUŽSTVO v termínu od 12.9.2015 do 13.9.2020 v místě OC Letňany (dále
jen „doba konání soutěže“).
3. Účastníci akce AA
Účastníkem akce AA se může stát výhradně fyzická osoba starší 18 let s pobytem a
doručovací adresou na území České republiky (dále také "účastník" nebo "soutěžící").
Z akce AA jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže. V případě, že se účastníkem
stane osoba, která je zaměstnancem Pořadatele, akci AA není možné využít. Dále jsou
z akce AA vyloučeny jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této
akce AA, jakož i jim osoby blízké. V případě, že se účastníkem stane osoba, která se podílela
na vývoji nebo organizaci této akce AA, nebo osoba jí blízká, akci AA není možné využít. Za
osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 Občanského zákoníku. Stejně tak
není možné akci AA využít 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 podmínek, zejména pokud zjistí, že
účastník porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky této akce, a to
jakýmkoliv způsobem.
4. Princip a podmínky akce
Účastník se do akce AA zapojí tím, že v průběhu doby konání akce JSM splní následující
podmínky:
- Provede testovací jízdu s vozem Dacia Sandero / Duster k tomu určených, v doprovodu
pověřené osoby Pořadatele.
- Vyplní úplně ( kontaktní ) formulář, který dostane na stánku společnosti AUTOAVANT
DRUŽSTVO. A to včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, včetně uvedeného kvízu
a potvrdí vlastním podpisem
- Odevzdá vyplněný kontaktní formulář prodejci či jiné oprávněné osobě pověřené
Pořadatelem, která potvrdí datum a přesný čas přijetí úplně vyplněného formuláře podpisem.
Kritériem pro využití akce AA je, objednávka nového vozu značky Dacia, podmínky lze využít
na celou modelovou řadu. Nejpozději však 31.10.2020
5. Uplatnění – 2 000,-Kč sleva na příslušenství
2 000,-Kč sleva na příslušenství na celou modelovou řadu Dacia. Platné v den objednání
nového vozu Dacia, sleva se počítá z aktuálního ceníku v době objednání.
2 000,-Kč slevu na příslušenství může využít pouze účastník akce JSM. Podmínky jsou
nepřenosné.

UPLATNĚNÍ VÝHRY:
Účastník akce JSM, kontaktuje pořadatele se zájmem o nový vůz značky Dacia. Upozorní
pořadatele na tuto akci AA se zájmem o její využití. Pořadatel vystaví obchodní nabídku se
započtením slevy na příslušenství. V okamžiku přijetí této nabídky účastníkem, bude
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí ( objednávka ) a nadále se bude vše řídit běžnou
smlouvou o smlouvě budoucí ( objednávkou )
Prvních 10 klientů, se rozumí, pro 10 účastníků akce JSM. 10 klientů se počítá na základě
data a času podepsání smlouvy o smlouvě budoucí ( objednávky ) od prvního po desátého.
6. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla
bezvýhradně dodržovat.
Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o
ochraně osobních údajů, svým
podpisem udělujete souhlas k tomu, aby společnosti:
(1) Renault Česká republika, a. s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, ICO:
60192801 (dále také jen jako
„Renault"); a
(2) AUTOAVANT DRUŽSTVO, se sídlem Ďáblická 553/2, 182 00 Praha 8, ICO 48030261
(dále jen Dealer);
(Renault a Dealer dále také jen jako „správce") jako společní správci osobních údajů
zpracovávaly výše uvedené osobní
údaje po dobu 10 let od udělení souhlasu. Tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem
přímého marketingu,
průzkumu trhu a průzkumu spokojenosti zákazníku. V rozsahu a pro účely výše uvedené je
správce oprávněn předávat tyto
osobní údaje jiným subjektům patřícím do skupiny RENAULT a jejich smluvním
zpracovatelům.
Osobní údaje bude Renault a Dealer zpracovávat manuálně i automatizované přímo
prostřednictvím svých zaměstnanců a
dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Renault a/nebo Dealerem, zejména pak
prostřednictvím marketingových
agentur, agentur průzkumu spokojenosti klientu, poskytovatelů IT řešení a software, a to na
základe smluv o zpracování
osobních údajů, a také prostřednictvím subjektu, které jsou vůči Renault propojenými
osobami. Osobní údaje nebudou
předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.
Vaše práva:
1. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a máte právo jej kdykoliv pro
kterýkoliv z výše uvedených účelu
odvolat. Pro odvolání souhlasu je nezbytné specifikovat účel, pro který je souhlas odvoláván
a zaslat jej dopisem
adresovaným na adresu sídla správce uvedeného výše. Odvoláním souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
2. Máte právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu
a kategoriích osobních údajů,
které jsou předmětem zpracování, včetně údajů o zdroji, ze kterého byly osobní údaje
získány, plánované době uchování,
skutečnosti zda dochází k automatizovanému rozhodování a informace o případných
příjemcích osobních údajů. Máte dále
právo žádat o opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné, a o výmaz osobních údajů.
3. Máte právo získat od správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste poskytl(a) na
základe svého souhlasu. Správce
poskytne na základe žádosti tyto údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově citelném
formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány
automatizované.

4. Domníváte-li se, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života nebo v rozporu s
právními předpisy, jste oprávněn(a) vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto
vzniklého stavu, zejména pak
požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Domníváte-li se, že dochází k
neoprávněnému zpracování
osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České
republiky Úřad pro ochranu
osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.:
234 665 125).
V případe dotazu souvisejících se zpracováním osobních údajů se obraťte na Renault
osobniudaje@renault.cz, a/nebo
Dealera, prodej.dacia@autoavant.cz
7. Další ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci AA zkrátit, přerušit nebo zrušit či
změnit její pravidla. Vymáhání účasti v akce AA, či slevy soudní cestou je vyloučeno. V
případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce AA, bude toto učiněno
písemně ve formě dodatku a zveřejněno stejným způsobem jako tato pravidla akce. Účinnost
této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na
jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel nenese
odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o
soutěži uveřejněny.
Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná v písemné podobě v sídle Pořadatele
soutěže.
Tato pravidla jsou platná ode dne jejich vyhlášení, a účinná ode dne zahájení akce AA, tj. od
12. září 2020.

