
Podmínky marketingové soutěže „Vymyslete slogan reklamní kampaně pro Hyundai 
Ioniq“ 
(dále jen „podmínky“) 
 
 
1. Pořadatel soutěže 
 
1.1 Pořadatelem marketingové soutěže pořádané pod názvem „Vymyslete slogan reklamní 
kampaně pro Hyundai Ioniq“ (dále jen „soutěž“) je společnost Hyundai Motor Czech s.r.o. , se 
sídlem Praha 5, Siemensova 2717/4, PSČ 155 00, IČ: 28399757, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze oddíl C. vložka 138784 (dále jako „pořadatel“). 
 
 
2. Doba platnosti soutěže 
 
2.1 Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 15. 8. 2016 15:00 hod do  
31. 8. 2016 23:59 hod včetně. 
 
 
3. Účastníci soutěže 
 
3.1 Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo 
s adresou pro doručování na území České republiky (dále jako „účastník“). Ze soutěže jsou 
vyloučeni zaměstnanci pořadatele a dále osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba 
vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se výhra nepředá 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.  
 
3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této 
soutěže a splní kritéria pro výherce. 
 
 
4. Podmínky účasti v soutěži 
 
4.1 Do soutěže bude zařazena fyzická osoba, která v době trvání soutěže vytvoří vlastní duševní 
činností originální slogan pro reklamní kampaň, kterou bude v České republice představen a 
propagován nový model osobního vozu Hyundai Ioniq (dále jen „Slogan“). Slogan se nesmí 
dotýkat práv třetích osob ani nesmí žádným způsobem zasahovat do práv či oprávněných zájmů 
třetích osob, zejména práv k duševnímu vlastnictví nebo práv osobnostních. Slogan nesmí být 
v rozporu s dobrými mravy ani s obecně závaznými právními předpisy. 
 
4.2 Vytvořený Slogan musí účastník vepsat do soutěžního formuláře na stránce soutěže 

www.hyundai.cz/ioniq-soutez  

a současně vyplní registrační údaje v rozsahu jméno a příjmení účastníka, adresa bydliště, 
telefon, e-mail, přičemž registrací v soutěži současně účastník potvrzuje akceptaci těchto 
podmínek a potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště, 
telefon a e-mail). Tím účastník provede odeslání Sloganu do soutěže. 
 
4.2 Výsledky soutěže vyhodnocuje a výherce určí pořadatel po skončení soutěže, a to 
prostřednictvím poroty složené ze zástupců pořadatele. Výběr je plně v kompetenci odborné 
poroty a je nezměnitelný. 

http://www.hyundai.cz/ioniq-soutez


 
4.3 Pořadatel si vyhrazuje právo účastníka soutěže ze soutěže vyloučit, nebude-li Slogan 
splňovat tyto podmínky nebo dojde-li k porušení podmínek ze strany účastníka soutěže. 
 
 
 
5. Výhry, podmínky získání výher 
 
5.1 Do soutěže bylo vloženy 3 výhry – 3x powerbanka Philips 4000 mAH, označená logem 
Hyundai. 
 
5.2 Po skončení soutěže pořadatel posoudí všechny Slogany zařazené do soutěže a podle kritérií, 
jimiž jsou (i) originalita, (ii) kreativita, (iii) snadná zapamatovatelnost, (iv) jednoduchá 
rozpoznatelnost, (v) výstižnost, (vi) vtipnost sestaví pořadí Sloganů od nejlépe hodnoceného 
(pořadí 1) po nejhůře hodnocené (poslední pořadí, podle celkového počtu Sloganů zařazených 
do soutěže). Výhru podle odst. 5.1 těchto podmínek obdrží 3 účastníci soutěže, jejichž Slogany se 
umístily na prvních 3 místech pořadí. 
 
5.3 Výhra bude výhercům odeslána na adresu jejich bydliště do 30 dnů od skončení soutěže. 
 
5.4 Pořadatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou 
obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně 
pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí. 
 
5.5 V případě, že se zjistí, že výherce soutěže uvedl nepravdivé osobní údaje anebo z jiného 
důvodu nesplňuje podmínky soutěže, nemá na výhru nárok a bude určen dle výše uvedených 
podmínek vyhodnocení soutěže další výherce. Stejně bude postupováno v případě, že nebude 
možné cenu výherci doručit či předat.  
 
5.6 Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a místo bydliště výherců na svých profilech 

na sociálních sítích a webových stránkách www.hyundai.cz/ioniq-soutez  

 
 
 
6.  Licence 
 
6.1 Odesláním Sloganu do soutěže prostřednictvím webového formuláře poskytuje účastník 
soutěže pořadateli ke Sloganu neodvolatelně bezplatnou výhradní licenci pro území celého 
světa, na celou dobu trvání majetkových práv, bez množstevního omezení, a to ke všem 
způsobům jejího užití, včetně šíření prostřednictvím webových stránek a profilů na sociálních 
sítích (zejména kanál Youtube, Facebook) s tím, že současně účastník soutěže odesláním Sloganu  
zanikne účastníkovi právo Slogan jakkoli použít. Účastník soutěže dále uděluje pořadateli 
souhlas se zveřejněním Sloganu, jeho úpravami, zpracováním včetně překladu, spojením s jiným 
dílem, zařazením do díla souborného, jakož i s tím, aby pořadatel uváděl Slogan na veřejnost pod 
svým jménem a užíval jej komerčním způsobem ve spojení s vlastními výrobky nebo službami. 
 
6.2 Účastník soutěže souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně 
postoupit třetí osobě nebo ji zcela či částečně dále poskytnout formou podlicence. 
 
6.3 Účastník soutěže prohlašuje, že ve vztahu ke Sloganu disponuje veškerými právy a souhlasy 
nutnými k odeslání Sloganu do soutěže a poskytnutí výše uvedené licence. V případě, že se toto 
prohlášení ukáže jako nepravdivé, zavazuje se nahradit pořadateli veškerou újmu v této 
souvislosti vzniklou. 

http://www.hyundai.cz/ioniq-soutez


 
 
7. Další podmínky soutěže 
 
7.1 Úplné podmínky soutěže jsou zveřejněny po celou dobu soutěžního období na webových 

stránkách www.hyundai.cz/ioniq-soutez  

 
 
7.2 Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel 
není účastníkem soutěže nijak zavázán a účastníci soutěže nemají nárok na jakákoliv jiná plnění 
ze strany pořadatele, než jaká jsou uvedena v podmínkách. 
 
7.3 Výhra ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné. Nepřevzatá výhra propadá ve 
prospěch pořadatele. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s 
účastí v této soutěži (funkčnost telefonních linek, sítě apod.). Pořadatel neodpovídá za 
jakoukoliv škodu, která případně výherci nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním 
výhry. Taktéž pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která případně soutěžícímu nebo třetí 
osobě vznikne v souvislosti s účastí v soutěži 
 
7.4 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má 

právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O 

jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si 

vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo 

doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.hyundai.cz/ioniq-

soutez  

 
 
7.5 Účastník soutěže účastí v soutěži bere na vědomí a akceptuje, že způsobí-li v souvislosti 
s vytvořením Sloganu pořadateli jakoukoliv škodu či újmu, je povinen tuto škodu či újmu 
poškozenému nahradit v souladu s právními předpisy. 
 
 
8. Osobní údaje 
 
8.1 Dokončením registrace do soutěže postupem dle odst. 4.2 těchto podmínek současně 

účastník soutěže uděluje svůj souhlas s tím, aby jeho/jí jméno, příjmení, místo bydliště, 

podobizna a případně rozhovor byly v rámci této soutěže a při její propagaci zveřejňovány 

v médiích a na webových stránkách www.hyundai.cz/ioniq-soutez  

a na sociálních sítích. 
 
8.2 Účastník soutěže dále uděluje dokončením registrace do soutěže postupem dle odst. 4.2 
těchto podmínek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný 
souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci této soutěže pořadateli za účelem 
dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání 
informací o marketingových akcích pořadatele, zahrnující i zasílání informací a jiných 
obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických 
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dále 
souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, 
pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, a to do odvolání souhlasu. 

http://www.hyundai.cz/ioniq-soutez
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8.3 Účastník soutěže má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může 
být kdykoliv bezplatně na adrese pořadatele odvolán.  
 
8.4 Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro 
účast v této soutěži. Obdrží-li pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz údajů, má toto 
automaticky za následek zrušení účasti účastníka soutěže v této soutěži bez náhrady. 
 
 
9. Závěrečná ustanovení 
 
9.1 Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 15. 8. 2016 
 
 
 

Hyundai Motor Czech s.r.o. 


