
Podmínky a pravidla pro účast v programu 
#HiddenGem 
 
Úvod 

Během letošního léta se automobilka Volvo Cars chystá s Vaší pomocí představit seriál 

inspirativních cestovatelských destinací. Podělte se s námi o Vaše stará a nová oblíbená místa, 

která stojí za to navštívit, a my je prostřednictvím našich kanálů na sociálních sítích představíme 

našim příznivcům ze všech koutů světa.  

Souhlas 

Společnost Volvo Cars (dále jen „Volvo“) Vám děkuje za udělení souhlasu s využíváním Vašich 

fotografií, videí, příspěvků a/nebo dalšího on-line obsahu (dále jen „Obsah“). Abychom se ujistili, 

že mezi námi nedojde k nedorozumění, prostřednictvím těchto Podmínek a pravidel definujeme 

podmínky a pravidla naší dohody. Tím, že odpovíte pomocí hashtagu #AnoVolvoCars, udělíte 

společnosti Volvo právo využívat Váš Obsah, a to po dobu trvání kampaně #HiddenGem a 

nejdéle po dobu 12 měsíců od jeho zveřejnění. Po uplynutí této doby sice nebudou materiály 

zveřejněné prostřednictvím oficiálního účtu společnosti Volvo Cars odstraněny, ale ani nebudou 

využívány v žádných placených médiích, jako nový obsah a ani na ně nebude poukazováno jako 

na stávající materiály. Současně nám tímto dáváte svolení s editací Vašeho obsahu přidáním 

číslic a textu, změnou formátů a úpravou obsahu a jazyka tak, abychom ho mohli vhodným 

způsobem opětovně publikovat v podobě našeho příspěvku. Slibujeme Vám, že kdykoliv 

příspěvek využijeme, zmíníme Vás v něm.   

Dále nám dáváte souhlas s tím, že získají právo využívat Váš Obsah ve zde stanoveném rozsahu 

také dceřiné společnosti, přidružené společnosti, agenti, zaměstnanci, zástupci, zmocněné 

osoby a licencované subjekty společnosti Volvo nebo kdokoliv, kdo jedná jménem společnosti 

Volvo. Společnost Volvo respektuje právo na duševní vlastnictví ostatních a nechce využívat 

žádný obsah, který narušuje práva jakékoliv třetí strany nebo může být vnímán jako urážlivý, 

obscénní nebo ohrožující jakoukoliv jinou stranu. Proto tím, že dáváte společnosti Volvo souhlas 

s využíváním Vašeho Obsahu, současně společnosti Volvo zaručujete, že (1) jste vlastníkem 

poskytnutého Obsahu, a to včetně všech myšlenek, obrázků, textu a práv na duševní vlastnictví v 

rámci tohoto Obsahu, což se vztahuje na všechna autorská práva, ochranné známky, patentová 

práva, právo na publicitu a právo na ochranu soukromí, nebo vlastníkem těchto práv nejste, ale 

máte od vlastníka těchto práv svolení k použití a předání obsahu společnosti Volvo, aby jej 

mohla využít v souladu s těmito Podmínkami a pravidly; (2) používání Vašeho Obsahu 

společností Volvo v rozsahu stanoveném v tomto dokumentu neporuší žádná práva na duševní 

vlastnictví, práva na publicitu nebo práva na ochranu soukromí třetích stran, a ani nebude 

vyžadovat zaplacení kompenzačního poplatku jakékoliv třetí straně; (3) žádná část Vámi 

poskytnutého Obsahu nebude se vší pravděpodobností považována za urážlivou, obscénní nebo 

ohrožující jakoukoliv třetí stranu; a (4) že jste plnoletí a máte právo uzavřít tuto dohodu pod 

svým vlastním jménem. Tímto osvobozujete společnost Volvo od jakýchkoliv nároků 



souvisejících s používáním Obsahu ve zde uvedeném povoleném rozsahu bez ohledu na to, zda 

by byly vyvozeny dnes nebo v budoucnosti, a to včetně, ale bez omezení, všech práv, požadavků 

a/nebo závazků týkajících se narušení soukromí, porušení autorských práv, porušení práv na 

soukromí a publicitu, morálního práva a/nebo porušení důvěrného sdělení. 

Zpracování osobních údajů 

Součástí Obsahu jsou Vaše osobní údaje. Svou odpovědí #AnoVolvoCars berete na vědomí a 

dáváte nám souhlas s tím, že jste si přečetli a pochopili výše uvedené smluvní Podmínky a 

pravidla, se kterými souhlasíte, a dále že rozumíte tomu, co znamená udělení souhlasu se 

zpracováním osobních údajů společností Volvo Cars, které je popsáno níže, a s těmito 

podmínkami souhlasíte. 

 
Poučení: fotografie, video a audio záznamy 
 

Kontrola 

Pořadatelem soutěže je Volvo Car Czech Republic s.r.o., V Oblouku 731, 252 43 Průhonice, Česká 

republika, IČ: 63981726, DIČ: CZ63981726 dále uváděna jen jako „Volvo Cars“, „my“, „naše“ a 

„nás“ bude Vaše osobní údaje zpracovávat na základě kontrolovaného procesu, viz níže. 

 

Účel a právní základ pro zpracování 

Pokud s námi sdílíte svůj Obsah, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám poskytnete 

ve spojení s tímto Obsahem. Jak je uvedeno ve smlouvě („Podmínky a pravidla“), jejíž nedílnou 

součástí je i toto Poučení, osobní data zahrnují údaje, jako jsou jméno, kontaktní informace, 

fotografie a videa. Vaše jméno a kontaktní informace zpracováváme za účelem správy Obsahu, 

který s námi sdílíte, a také za účelem využití tohoto Obsahu v rozsahu definovaném v 

Podmínkách a pravidlech. Mimo to také zpracováváme Obsah za účelem využití, jak je dále 

popsáno v Podmínkách a pravidlech, a to včetně využití v rámci reklamních kampaní ve všech 

typech médií, tištěných i digitálních, na interní i externí úrovni, a v národním i globálním 

měřítku.  

Právní základ pro to, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje za účelem správy Obsahu, který s 

námi sdílíte, i za účelem našeho využití tohoto Obsahu, spočívá v tom, že je toto zpracování 

nezbytně nutné za účelem naplnění dohody, kterou jsme s Vámi uzavřeli. 

Předání osobních údajů / Příjemci Vašich osobních údajů / Přenos 

Vaše osobní údaje budou z výše uvedených účelů předány a zpracovány společnostmi v rámci 

skupiny společností, do které patří společnost Volvo Cars, a našimi obchodními partnery. 

Abychom Vaše osobní údaje ochránili, předáme je společnostem, které patří do stejné skupiny 

společností jako společnost Volvo Cars, nebo obchodním partnerům se sídlem mimo EHS na 

základě standardního smluvního ujednání přijatého Evropskou komisí.  



Doba využívání 

Vaše osobní údaje si ponecháme po dobu, kdy budeme využívat Váš obsah, jak je uvedeno výše. 

Obecně využíváme Obsah po dobu dvou (2) let od spuštění dané kampaně. 

Vaše práva a kontaktní informace 

Právo na přístup k informacím 

Máte právo vyžádat si kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme. 

Právo na opravu 

Chceme se ujistit, že jsou Vaše osobní údaje přesné a aktuální. Z toho důvodu nás můžete 

požádat o odstranění nebo opravení informací, které považujete za nepřesné. 

Právo na přenositelnost údajů 

Máte právo získat od nás osobní údaje, které jste nám poskytli strukturovaným způsobem. 

Právo ohradit se vůči zpracování dat nebo omezit jeho rozsah 

Mimo to máte právo ohradit se vůči shromažďování informací a ukončit náš sběr informací o 

vozidle a za určitých okolností také omezit možnost zpracování osobních údajů. 

Pokud byste rádi uplatnili svá práva, využijte prosím on-line formulář na: 

https://www.volvocars.com/subject-rights-request 

Bližší informace o Vašich právech souvisejících s naším zpracováním Vašich osobních údajů a 

kontaktní informace pro získání dalších informací nebo pro podání Vašich stížností najdete 

stejně jako kontaktní údaje na naší kancelář zaměřující se na ochranu údajů v dokumentu na 

webových stránkách zabývajících se ochranou osobních údajů zákazníků společnosti Volvo Car: 

https://www.volvocars.com/cz/support/topics/pravni-dokumenty/soukromi-a-ochrana-

osobnich-udaju 

 


