
Návštěvnická soutěž veletrhu Motosalon 

2019 

„STAHUJ a VYHRAJ!“ 

 

Pravidla soutěže 

1) Pořadatel 

Společnost Veletrhy Brno, a.s. se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, IČ 25582518 (dále 

jen „pořadatel“) vyhlašuje na území České republiky v období od 28. 2. 2019 do 3. 3. 2019 

do 16.00 hod. (dále jen „soutěžní období“) soutěž „STAHUJ a VYHRAJ“ (dále jen 

"soutěž").  

2) Pravidla soutěže 

Tato pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu jejich platnosti na webové stránce 

www.bvv.cz/motosalon a rovněž v sídle pořadatele. Pořadatel se zavazuje, že v případě 

jakýchkoliv změn nebo úpravy pravidel soutěže bude aktuální znění pravidel dostupné na 

uvedených internetových stránkách. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností 

rozhodnout o všech záležitostech, týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn 

soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde 

ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na 

www.bvv.cz/motosalon. 

3) Komu je soutěž určena? 

Soutěž je určena všem osobám starším 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, s 

výjimkou zaměstnanců pořadatele i jejich rodinných příslušníků (dále jen „účastník“). Za 

rodinné příslušníky se pro účely soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby 

blízké ve smyslu § 22 Obč. z.; za osobu starší 18 let věku osoba, jež dovršila 18 let věku 

nejpozději 28. 2. 2019.  

4) Jak se platně zúčastnit soutěže? 

Aby se účastník platně zúčastnil soutěže, musí se registrovat do mobilní aplikace pořadatele, 

navštívit MOTOSLON 2019 a zde použít čtečku QR kódů pro stažení informací o 

vystavených exponátech vystavovatelů motocyklů, skútrů a čtyřkolek. Oceněno věcnými 

cenami (reklamními předměty) bude 100 vylosovaných účastníků soutěže.  
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5) Souhlas se zpracováním osobních údajů  

1. Účastníci soutěže poskytují Pořadateli soutěže svoje osobní údaje (Jméno, Příjmení, 

E-mailová adresa, PSČ), které jsou nezbytné pro ověření jejich platné účasti v 

hlasování. 

 

2. Tyto osobní údaje budou na základě uděleného souhlasu účastníků předány třetím 

stranám - partnerům soutěže (viz seznam níže), kteří je mohou využít k vlastním 

marketingovým akcím a k zasílání svých obchodních sdělení.  

 

3. Více informací o GDPR naleznete na https://www.bvv.cz/zasady-ochrany-osobnich-

udaju/. 

 

4. Seznam subjektů třetí strany: 

o Svaz dovozců automobilů – SDA, Kubánské nám. 11, 100 00 Praha 10, IČ 

60446528 

o Harley-Davidson Central and Eastern Europe s.r.o. 

o Vintage Garage, s.r.o. 

o MSA Motor Sport Accessories GmbH 

o Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika 

o Journeyman CZ s.r.o. 

o Nevima Group s.r.o. 

o Moto Italia s.r.o. 

o MR43, s.r.o. 

o Magyar Suzuki Corp. Ltd, branch office Czech Republic, organizační složka 

o Faber Moto s.r.o. 

o ASP Group s.r.o. 

o BCE s.r.o. 

o ASKO KC s.r.o. 

o Yamaha Motor Europe N.V. 

o DK auto –moto s.r.o.  

o ESIN, s.r.o. 

o Meteor Motor Tech ČR s.r.o. 

o KTM Central and Eastern Europe s.r.o. 

o Street Moto s.r.o. 

 

6) Schválení pravidel 

1. Účastník soutěže schvaluje tato úplná pravidla soutěže a instrukce, které jsou uvedeny 

na dokumentech, a přistupuje k nim a zavazuje se je plně dodržovat. 

 

 

V Brně, dne 1. 2. 2019  

Pořadatel: Veletrhy Brno, a.s. 
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