PODMÍNKY SOUTĚŽE “ZAREGISTRUJ SE A VYHRAJ ŠKOLU BEZPEČNÉ JÍZDY”
Tento text obsahuje podmínky soutěže „ZAREGISTRUJ SE A VYHRAJ ŠKOLU
BEZPEČNÉ JÍZDY” (dále jen „soutěž“).
1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE
Vyhlašovatelem soutěže je:
AXA Management Services s.r.o., se sídlem: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká
republika, IČO: 256 72 703, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddíl: C, vložka č. 60002 (dále jen „vyhlašovatel“).
2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Doba trvání soutěže je stanovena od 12. 11. 2018 do 5. 12. 2018
3. PODMÍNKY ÚČASTI
1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom osoby starší 18 let s korespondenční adresou na
území České republiky (dále jen „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci
vyhlašovatele soutěže a ostatních společností patřících do finanční skupiny AXA v České
republice.
2. Podmínkou účasti v soutěži je:
●
●
●

Zaregistrovat se na webových stránkách RadRidim.cz.
Po zaregistrování odsouhlasit podmínky soutěže v pop-up okně.
Již dříve zaregistrovaný uživatel se může soutěže také účastnit. Stačí se znovu
přihlásit na stránky na Radridim.cz a odsouhlasit podmínky soutěže v pop-up okně.
● Pokud uživatel omylem odklikne nesouhlas, může si souhlas znovu vyvolat kliknutím
na speciální odkaz.
3. Vyhlašovatel do 3 dnů od vyhlášení vítězů, které vylosují zaměstnanci AXA, odešle
výhercům e-mail s instrukcemi pro doručení výhry. Výherci soutěžních cen jsou povinni co
nejdříve od data odeslání na tento e-mail odpovědět a uvést kontaktní adresu na niž má
být zaslaná případná výhra. Pokud výherci požadované údaje ve lhůtě 5 pracovních dnů
od odeslání e-mailu obsahujícího informaci o výhře v soutěži neodešlou, ztrácejí nárok na
výhru. Výherce má právo výhru v soutěži odmítnout.
4. Pokud výherce udělí souhlas, bude jeho jméno, příjmení a obec zveřejněno na
https://www.facebook.com/AXACeskarepublika a na stránce RadRidim.cz.
5. Vícenásobná účast jedné osoby ve hře není povolena.
6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžícího z důvodu
porušení podmínek soutěže, neuvedených nebo nepravdivých údajů, duplicity nebo
jiných. Vyhlašovatel soutěže si také vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže každého
účastníka, který by se pokusil získat výhru podvodným jednáním, v rozporu s

dobrými mravy, pokud by svým jednáním jakkoli poškozoval dobré jméno
organizátora soutěže nebo finančních institucí spadajících do skupiny AXA.
7. Výhru nelze převádět na jiné osoby.
8. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto podmínkách
nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů
nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez
vynaložení nepřiměřeného úsilí.
9. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti, ani za ně
poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté a odmítnuté výhry propadají
vyhlašovateli.
4. VÝHRA
1. Výhra v soutěži je:
1. místo: poukaz na školu bezpečné jízdy
2. místo: poukaz na školu parkování
3. místo. alkohol tester
5. OSOBNÍ ÚDAJE
1. V rámci této soutěže zpracovává AXA Management Services s.r.o. , jakožto správce
osobních údajů, osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa osob jež se
přihlásily do soutěže, a to pro účely přihlášení, vyhodnocení soutěže a následně i případně
pro účely oznámení výhry, předání výhry či jiných otázek spojených se soutěží a registrací
uživatele na webových stránkách https://www.radridim.cz/

Podrobnosti a další informace o zpracování osobních údajů včetně vašich práv naleznete
zde: https://www.radridim.cz/pravni-informace.
2. Pokud soutěžící vysloví souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, a obce, ve
kterém má své bydliště, bude v případě výhry označen na facebookovém profilu
https://www.facebook.com/AXACeskarepublika a na stránce Radridim.cz. Pokud souhlas
soutěžící nevysloví, nebude výherce uveřejněn způsobem dle věty předchozí, případně
výhradně pouze v rozsahu jméno a obce, ve kterém má své trvalé bydliště, a to tak aby
nebylo možné identifikovat konkrétní fyzickou osobu.
6. DANE

Výhry z reklamních soutěží a reklamních slosování, ceny z veřejných soutěží, ze
sportovních soutěží a ceny ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami
soutěže, anebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže jsou předmětem daně z
příjmů, nicméně příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve
zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč, jsou od daně osvobozeny (§ 10 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s podmínkami soutěže.
2. Účastníci soutěže berou na vědomí, že nemohou požadovat ceny ve vyšší hodnotě nebo
ve větším množství, než určí vyhlašovatel soutěže. Vyhlašovatel soutěže nenese žádnou
odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím využitím.
3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami
a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky, ani
oprávněné zájmy vyhlašovatele.
4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech
souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jednostranné změny podmínek,
přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo
vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku
na jakoukoliv kompenzaci, a to i bez udání důvodu.
5. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, anebo schválena ani řízena společností
Facebook a není s ní nijak spojená. Zapojením do soutěže účastník potvrzuje a je si
vědom toho, že Facebook nemá vůči němu žádné závazky.
Datum: 12. 11. 2018
AXA Management Services, s.r.o.

