
Pravidla hlasování veřejnosti a souhlas se zpracováním 
osobních údajů pro účely soutěže 

1) Organizátor a pořádající agentura 

Svaz dovozců automobilů, se sídlem Kubánské náměstí 11, Praha 
10, zájmové sdružení právnických osob dle § 20 Obč. z., 
registrovaný v registru Obvodního úřadu MČ Praha 4 pod číslem 
registrace 31/95 - Sd; (dále jen jako „organizátor“), pořádá na 
území České republiky v období od 1. 1. 2022 do 30. 4. 2022 (dále 
jen „soutěžní období“) soutěž „AUTO ROKU 2021 / 2022 v ČESKÉ 
REPUBLICE“ (dále jen „soutěž“). Organizací soutěže pověřil 
organizátor společnost Race Day, s.r.o., se sídlem Masarykovo 
náměstí 25, 281 29 Žiželice, identifikační číslo: 07719655, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl C, vložka 306151 (dále jen „pořádající agentura“). 

2) Pravidla hlasování veřejnosti 

Tato pravidla hlasování veřejnosti jsou zveřejněna po celou dobu 
jejich platnosti na webové stránce www.autoroku.info a rovněž v 
sídle pořádající agentury. Pořádající agentura se zavazuje, že v 
případě jakýchkoliv změn nebo úpravy pravidel soutěže bude 
aktuální znění pravidel dostupné na uvedených internetových 
stránkách. Pořádající agentura a organizátor si vyhrazují právo s 
konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech, týkajících se 
tohoto hlasování veřejnosti. Pořádající agentura a organizátor jsou 
zároveň oprávněni hlasování veřejnosti kdykoli změnit, zkrátit, 
prodloužit, zrušit či upravit jeho pravidla. V případě, že dojde ke 
změnám v podmínkách a pravidlech hlasování veřejnosti, bude to 
učiněno písemně a zveřejněno na www.autoroku.info. 

3) Komu je hlasování veřejnosti určeno? 

Hlasování veřejnosti je určeno všem osobám starším 18 let s 
trvalým pobytem na území České republiky, s výjimkou 
zaměstnanců organizátora a pořádající agentury i jejich rodinných 
příslušníků (dále jen „účastník“). Za rodinné příslušníky se pro účely 
hlasování veřejnosti považují osoby tvořící domácnost a/nebo 
osoby blízké ve smyslu z.č. 89/2012 Sb.; za osobu starší 18 let 
věku osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející 
dni odeslání hlasovacího formuláře do hlasování veřejnosti dle čl. 4. 



těchto pravidel. Z hlasování veřejnosti budou dále vyloučeni všichni 
účastníci, jejichž hlasovací formulář bude neúplný. 

4) Jak se hlasování veřejnosti platně zúčastnit? 

Aby se účastník platně zúčastnil tohoto hlasování veřejnosti, musí 
se do něj v době platnosti přihlásit, a to tak, že: 
a) V době platnosti volby od 16. 2. 2022 do 10. 4. 2022 musí v 
hlasovacím formuláři, nacházejícím se na www.autoroku.info, zvolit 
jedno nominované vozidlo v každé kategorii (malé a mini vozy, vozy 
nižší střední a střední třídy, vozy vyšší střední a luxusní třídy, malé 
crossovery, střední crossovery a SUV, velká SUV, sportovní vozy, 
pick upy), v jeho adresné části řádně vyplnit své osobní údaje, 
vyznačené jako povinné, poté jej odeslat do hlasování veřejnosti 
kliknutím na tlačítko „odeslat“ uvedené pod hlasovacím formulářem. 
Následně obdrží na jím uvedenou e-mailovou adresu zprávu, kde 
bude vyzván k potvrzení svého hlasování. 

Do ankety Auto roku 2021 / 2022 v České republice v hlasování 
veřejnosti byly nominovány následující vozy:  

https://www.autoroku.info/hlasovani-verejnosti/

Každý účastník je oprávněn přihlásit se do hlasování veřejnosti 
pouze jedním hlasovacím formulářem. 

5) losování vítězů hlasování veřejnosti 

Po ukončení hlasování budou 19.4.2022 oznámeni výherci u 
příležitosti vyhlášení ankety Auto roku 2020. 

Losování vítězů bude probíhat následovně: 
1. cena: 1 výherce vylosovaný ze všech hlasujících pro výherce 
Auto roku 2021 / 2022, kterého zvolí novinářská porota. 
Ostatní ceny: Losování bude probíhat z hlasujících, kteří dali hlas 
vítězi ankety Auto roku 2020 nebo vozům, které vyhráli v hlasování 
veřejnosti v jednotlivých kategoriích a sice malé a mini vozy, vozy 
nižší střední a střední třídy, vozy vyšší střední a luxusní třídy, 
malé crossovery, střední crossovery a SUV, velká SUV, 
sportovní vozy, pick upy. 

https://www.autoroku.info/hlasovani-verejnosti/


Losování bude probíhat náhodně od nejnižších cen. Popis a 
seznam jednotlivých cenu bude zveřejněn v samostatné zprávě na 
webu www.autoroku.info 

6) Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže 
Účastník soutěže (Subjekt) uděluji souhlas následující společnosti 

Race Day, s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 25, 281 29 
Žiželice, identifikační číslo: 07719655, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
306151 (dále jen „ správce“ ) a společnostem, které se podílejí na 
zajištění výher v soutěži, jejichž seznam je uveden v Prohlášení o 
ochraně osobních údajů na www.autoroku.info, se zpracováním 
mých osobních údajů, a to jména, příjmení, emailu, telefonního 
čísla (dále jen „ osobní údaje“ ). Souhlasím s jejich zpracováním za 
účelem účasti a zařazení subjektu do soutěže a jeho kontaktování v 
případě výhry a jejího předání. Jsem si vědom, že tento souhlas je 
dobrovolný a bez jeho udělení není možné subjekt do soutěže 
zařadit pro nepřistoupení na podmínky soutěže a nemožnost 
zpracovat soutěžní příspěvek bez užití osobních údajů. 

Svůj souhlas dobrovolně uděluji z důvodu zájmu na zařazení do 
soutěže. Souhlasím se zpracováním osobních údajů ze strany 
správce a/nebo příjemce, které správci zpracováním osobních 
údajů pověří. Souhlas správcům dobrovolně uděluji na dobu 2 
(dvou) let a to nejen po celou dobu soutěže, ale i 2 roky po té. 

 
Poučení o zpracování osobních údajů 

Ke zpracování výše uvedených osobních údajů bude docházet na 
základě a v rozsahu souhlasu uděleného subjektem. Udělení 
souhlasu je dobrovolné a zcela na zvážení subjektu. Neudělení 
souhlasu nebude mít vliv na práva a povinnosti mezi subjektem 
kterýmkoli správcem a nebude žádným ze správců sankcionováno. 
Neudělení souhlasu však znamená, nezařazení subjektu do 
soutěže z důvodu nesplnění pravidel soutěže. 

Po uplynutí doby, na kterou je tento souhlas udělen, nebudou 
osobní údaje subjektu nadále zveřejňovány ani jinak zpracovávány, 
ledaže bude existovat jiný zákonný důvod pro jejich zpracování 



nebo jejich uchování po delší dobu vyžaduje příslušný právní 
předpis. 

Úplný seznam příjemců osobních údajů je uveden na: 
www.autoroku.info (dále jen „příjemci“ ). 

Výše uvedení příjemci mají přístup k uvedeným osobním údajům 
subjektu, a to v plném rozsahu. 

Osobní údaje subjektu nebudou předány mimo Evropskou unii. 

V souvislosti se zpracováním výše uvedených osobních údajů ze 
strany správců a/nebo příjemců má subjekt právo: 

i. souhlas se zpracováním kdykoli odvolat, a to prostřednictvím 
emailu zaslaného na adresu info@raceday.cz.cz nebo osobně na 
adrese Masarykovo náměstí 25, 281 29 Žiželice, nebo na adrese 
sídla jiného správce, přičemž o takovém odvolání souhlasu bude 
sepsán záznam a subjekt bude požádán o jeho podpis; odvoláním 
souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování osobních 
údajů na základě dříve daného souhlasu; 

i. na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, na 
omezení zpracování, přenositelnost údajů; a 

i. na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u 
příslušného úřadu jiného státu Evropské unie. 

Bližší informace o zpracování osobních údajů subjektu ze strany 
správců jsou uvedeny v „Prohlášení o ochraně osobních údajů“, 
které je dostupné v písemném originále v sídle příslušného správce 
a dále na internetových stránkách na odkaze www.autoroku.info. 

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či podání týkajících se 
zpracování jeho osobních údajů se subjekt může obrátit na správce 
zasláním emailové zprávy na info@raceday.cz nebo osobně na 
adrese Masarykovo náměstí 25, 281 29 Žiželice. 


