
Pravidla spotřebitelské soutěže Nokian Tyres 
 

Kupte si sadu zimních pneumatik  
a získejte tak šanci vyhrát osobní vůz! 

 
 

Na účast v této soutěži (dále jen „Soutěž“) se vztahují následující Pravidla 
spotřebitelské soutěže Nokian Tyres (dále jen „Pravidla“).  
 
 

1 Vyhlašovatel a Organizátor 
 
Vyhlašovatelem a Organizátorem Soutěže je společnost Nokian Tyres s.r.o., se 
sídlem Praha 4, V Parku 2336/22, Praha 4, PSČ 148 00, Česká republika, IČO 457 
94 375, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
C, vložka 11 311 (dále jen „Nokian Tyres“). 
 
 

2 Územní působnost a Doba trvání Soutěže  
 
• Soutěž bude probíhat na území České republiky, a to v termínu od 20. září 

2020 do 30. listopadu 2020 (dále jen „Doba trvání Soutěže“). 
 

• Přijímání online registrací (článek 4 těchto Pravidel) končí dnem 30. listopadu 
2020 ve 24:00 hodin. 

 
 

3 Účastník Soutěže 
 
• Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s korespondenční 

adresou na území České republiky. 
 
• Ze Soutěže jsou vyloučeni všechny osoby v pracovním či obdobném poměru 

k Nokian Tyres či jiným spolupracujícím osobám pověřeným zajištěním 
Soutěže a osoby jim blízké.  

 
• Ze Soutěže jsou dále vyloučeny osob, které nesplní podmínky této Soutěže 

nebo poruší její Pravidla. 
 
• O vyloučení osoby ze Soutěže rozhoduje s konečnou platností Nokian Tyres. 

 
 

4 Podmínky účasti v Soutěži 
 
• Pro účast v Soutěži je třeba splnit současně následující podmínky: 

 
v období od 20. září 2020 do 30. listopadu 2020 koupit sadu 
jakýchkoliv (4) zimních pneumatik značky Nokian Tyres (dále jen 
„Pneumatiky“), a to on-line nebo v některé z kamenných 
prodejen prodejců pneumatik značky Nokian Tyres se sídlem 



v České republice, uvedených na následujících webových 
stránkách: https://www.nokiantyres.cz/prodejci/prodejce-lokator/ 

 
a 

 
zaregistrovat se na stránkách Nokian Tyres 
www.nokiantyres.cz/zimni-soutez2020 nahrát zde fotografii  
účtenky a uchovat si její originál.  

 
• Každá účtenka může být do Soutěže nahrána pouze jednou. 

 
• Opakovaná účast v Soutěži je možná, a to uskutečněním opětovného 

nákupu sady jakýchkoliv zimních pneumatik značky Nokian Tyres dle těchto 
Pravidel. 

 
 

5 Výhra a její předání 
  
• Účastníci Soutěže mohou vyhrát následující cenu: 

 
Škoda KAROQ SPORTLINE 1,5 TSI 110kW 7-stup. automat  

v hodnotě 825 800 Kč (s DPH). 
 
• Výherce, včetně 1. a 2. náhradníka, bude určen losováním, jehož průběh bude 

osvědčen notářem. Losování proběhne do 3 měsíců ode dne skončení 
Soutěže. Výherce bude o své výhře v Soutěži vyrozuměn prostřednictvím 
emailové zprávy zaslané na adresu uvedenou při online registraci. 

 
• Termín předání výhry bude stanoven po dohodě mezi Nokian Tyres a 

výhercem. Cena bude předána výherci za přítomnosti médií.  
 

• Pokud výherce do 10 dnů ode dne oznámení výhry nezareaguje, propadá 
výhra náhradníkovi, který bude určen rovněž losováním tak, jak je uvedeno 
výše. 

 
• Nokian Tyres si vyhrazuje právo kontroly účtenky. Podmínkou získání výhry 

vylosovaným účastníkem nebo náhradníky je shoda údajů na uschované a 
nahrané účtence.  

 
 

6 Ochrana osobních údajů 
 
• Účastí v této Soutěži účastník uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých 

osobních údajů pro realizaci této Soutěže. Poskytnutí osobních údajů za 
účelem organizace této Soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou 
podmínkou pro účast v Soutěži. 
 

• Správce osobních údajů 
Nokian Tyres s.r.o. je správcem osobních údajů účastníka. Pokud má 
účastník jakékoliv dotazy ohledně ochrany svých osobních údajů, může se 

https://www.nokiantyres.cz/prodejci/prodejce-lokator/
http://www.nokiantyres.cz/zimni-soutez2020


obrátit na adresu Nokian Tyres s.r.o., V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, Česká 
republika, privacy@nokiantyres.com 
 

• Shromažďované údaje 
Nokian Tyres shromažďuje pouze údaje v rozsahu vyžádaném při registraci 
do Soutěže, tj. jméno a příjmení a kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefonní 
číslo). 
 

• Účel zpracování osobních údajů 
Osobní údaje účastníka jsou zpracovávány výhradně za účelem organizace 
Soutěže, což zahrnuje zejména (nikoliv výlučně) identifikaci účastníků, 
organizaci a vyhodnocení Soutěže, komunikaci s účastníky, předání výhry.  

 
• Právní základ pro zpracování osobních údajů  

Nokian Tyres bude poskytnuté osobní údaje účastníka zpracovávat zejména 
z důvodu plnění smlouvy o účasti v Soutěži. 

 
• Zveřejňování a přenos osobních údajů účastníka  

Nokian Tyres zpracovává osobní údaje účastníka pouze v rámci Evropské 
unie (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP). Všechny 
společnosti Skupiny Nokian Tyres mají přístup k osobním údajům účastníka.  

 
• Uchovávání osobních údajů 

Doba zpracování osobních údajů je doba trvání Soutěže a dále po dobu 
jednoho (1) roku po jejím skončení. Po uplynutí této doby může Nokian Tyres 
zpracovávat osobní údaje pouze tehdy, pokud bude jejich delší uchovávání 
odůvodněno zákonem či účelem oprávněných zájmů Nokian Tyres, zejména 
ochranou právních nároků. 

 
• Technická a organizační opatření 

Společnost Nokian Tyres zavedla odpovídající technická a organizační 
bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů účastníka před náhodnou 
či úmyslnou manipulací, částečnou či úplnou ztrátou, resp. zničením, a aby 
zabránila neoprávněnému přístupu třetích stran k osobním údajům 
účastníka. 

 
• Práva účastníka 

Účastník má práva dle příslušné právní úpravy, tj zejména se jedná o 
následující práva: 
 

Účastník má právo kdykoliv odvolat dříve udělený souhlas se 
zpracováním jeho osobních údajů.  

 
Účastník má právo přístupu k osobním údajům, které o něm 
společnost Nokian Tyres shromáždila. V případě, že jsou údaje 
nepřesné, má právo na jejich opravu či doplnění. 

 
Účastník má právo být zapomenut. To znamená, že může požádat o 
výmaz svých osobních údajů. Je však třeba mít na paměti, že 
v některých případech mohou existovat právní základy pro 

mailto:privacy@nokiantyres.com


zpracování a uchovávání osobních údajů účastníka, např. za účelem 
plnění zákonných povinností. 

 
Pokud se účastník domnívá, že je zpracování jeho osobních údajů 
nekonzistentní nebo v rozporu s platnými zákony o ochraně osobních 
údajů, může tuto skutečnost nahlásit na privacy@nokiantyres.com. 

 
Pokud má účastník jakékoliv dotazy nebo si přeje uplatnit svá práva, 
může kontaktovat společnost Nokian Tyres na adrese 
privacy@nokiantyres.com. 

 
7 Všeobecná ustanovení 

 
• Nokian Tyres si vyhrazuje právo pozměnit Pravidla a/nebo Soutěž změnit či 

zrušit, a to kdykoliv po dobu jejího trvání. 
 

• Výhru nelze reklamovat ani změnit její typ či provedení. Na výhru nevzniká 
právní nárok vymahatelný soudní cestou.  
 

• Nokian Tyres nenese odpovědnost za případná rizika a závazky s výhrou 
související. 
 

• Nokian Tyres má právo ze Soutěže vyloučit účastníka při podezření 
z podvodného jednání a/nebo obcházení těchto Pravidel.  
 

• Nokian Tyres má právo ověřit plnění těchto Pravidel účastníky Soutěže. 
 

• Účastí v Soutěži vyjadřuje účastník souhlas s těmito Pravidly a podmínkami 
Soutěže. 

 
• V případě, že některé ustanovení těchto Pravidel Soutěže je nebo se stane 

neplatným, ostatní ustanovení zůstávají v plné platnosti.  
 

- Pravidla Soutěže jsou k dispozici na webových stránkách 
www.nokiantyres.cz/zimni-soutez2020 

 
 
 
 
Praha, 20.9.2020 
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