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Úplná pravidla internetové Dopravně znalostní soutěže 2022  

Tato Úplná pravidla internetové Dopravně znalostní soutěže (dále jen „pravidla“) jsou jediným 

dokumentem, který závazným způsobem upravuje podmínky pravidel internetové Dopravně znalostní 

soutěže statutárního města Ostrava. Pravidla mohou být pozměněna pouze formou zveřejněných dodatků 

k tomuto dokumentu. 

I. Obecná ustanovení 

1. Dopravně znalostní soutěž je internetová soutěž pořádaná organizátorem, spočívající 

ve shromáždění správných odpovědí účastníků soutěže na jednotné testové otázky. Účastníci, kteří 

správně odpovědí na všechny otázky testu, budou po ukončení soutěže slosováni. Vylosovaní výherci 

z řad účastníků soutěže obdrží věcné ceny. 

2. Termín konání soutěže: 1. 4. 2021 až 30. 4. 2022 

2. Organizátorem soutěže je: 

Statutární město Ostrava 

Magistrát města Ostravy 

odbor dopravy, Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy Magistrátu města Ostravy  

Prokešovo nám. 8 

729 30 Ostrava 

IČ: 00845451 

(dále jen „organizátor“) 

II. Účastníci soutěže 

1. Do soutěže bude zaregistrována fyzická osoba s trvalým pobytem na území statutárního 

města Ostrava nebo v obci ve správním obvodu Ostravy, do které spadá Čavisov, Dolní Lhota, Horní 

Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, 

Vřesina a Zbyslavice. 

2. Zároveň s bodem II. 1 bude do soutěže zaregistrována fyzická osoba narozená před rokem 2007. 

3. Osoba, které nesplní stanovené podmínky soutěže nebo jedná v rozporu s pravidly soutěže (např. 

poskytnutí nepravdivých informací), bude ze soutěže vyloučena. Pokud se ukáže, že takováto osoba 

se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, nevzniká jí nárok na odměnu. 

III. Přihlášení do soutěže 

1. Každý soutěžící se může do soutěže přihlásit pouze jednou. Opakované odpovědi budou ze soutěže 

vyřazeny (smazány), přičemž za opakovanou odpověď bude považována odpověď, která bude 

zaregistrována pod shodným jménem, příjmením, adresou trvalého bydliště a rokem narození. 

Ze soutěže bude vyřazena každá odpověď, která bude zaregistrována pod shodným jménem, 

příjmením, adresou trvalého bydliště a rokem narození jako druhá nebo další.  
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2. Soutěžící se do soutěže zapojí odesláním emailu na adresu aktiv.besip@okas.cz, ve kterém uvede: 

• kontaktní údaje:  

➢  jméno a příjmení 

➢  adresu trvalého bydliště ve formátu ulice, město a PSČ 

➢  rok narození 

• odpovědi na všech šestnáct otázek ve formátu: 

 „1–x, 2–x, 3–x, 4–x, 5–x, 6–x, 7–x, 8–x, 9–x, 10–x, 11–x, 12–x, 13–x, 14–x, 15–x“, 16–x“, 
kde za „x“ dosadí jedinou správnou odpověď „A“ nebo „B“ nebo „C“;  

3. Účast v soutěži zaniká v případě, že účastník pravdivě nevypíše všechny požadované kontaktní údaje.  

IV. Vyhodnocení soutěže, výhry 

1. Ze soutěžících, kteří správně odpoví na všechny soutěžní otázky a dodají kontaktní údaje, organizátor 

vylosuje 5 výherců věcných cen. Losování proběhne v budově Nové radnice za účasti zástupců 

statutárního města Ostrava a organizátora. 

2. Výhry: 

• 1. místo notebook v ceně cca 10 000 Kč 

• 2. místo mobilní telefon v ceně cca 8 000 Kč  

• 3. místo chytré hodinky v ceně cca 6 000 Kč 

• 4. místo tablet v ceně cca 4 000 Kč 

• 5. místo kamera do auta v ceně cca 2 000 Kč 

3. Seznam výherců bude zveřejněn na facebookových stránkách Akitvu BESIP nejpozději do 15. května 

2022 a v periodiku Ostravská radnice!!! V seznamu výherců budou zveřejněna pouze jejich jména, 

příjmení a obec bydliště, nikoli podrobné adresy. 

4. O získání výhry a o způsobu předání odměny budou vybraní soutěžící informováni prostřednictvím 

jejich e-mailové adresy. Organizátor není odpovědný za nedoručení těchto informací v případě změny 

e-mailové adresy nebo z důvodů, které neleží na straně organizátora.  

5. Výherce má právo přihlásit se o svou výhru nejpozději do 15-ti dnů od zveřejnění výherců soutěže 

dle pokynů a na místě určeném organizátorem. Po tomto datu nárok na výhru zaniká. 

6. Organizátor je oprávněn požádat výherce o předložení jeho občanského průkazu, cestovního pasu 

nebo občanského průkazu jeho zákonného zástupce k ověření totožnosti výherce. 

7. Na odměnu není právní nárok a odměnu nelze požadovat v alternativní podobě. Zároveň nelze nárok 

na odměnu převést na jinou osobu. 

8. Organizátor si vyhrazuje právo předat vybraným soutěžícím namísto původně oznámené odměny 

jinou odměnu srovnatelného druhu a přiměřené hodnoty, a to v případě, že původně oznámenou 

odměnu organizátor neobdrží v takovém stavu, aby ji poté mohl v souladu s těmito pravidly 

vybraným soutěžícím předat.  
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VIII. Osobní údaje 

1. Správcem osobních údajů je Statutární město Ostrava, sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 008 45 451, e-mail: posta@ostrava.cz. 

2. Kontaktní údaje pověřence: Petr Štětka, e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz, telefonní 

kontakt: +420 734 647 701. Smlouvu na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů má 

organizátor uzavřenou s advokátní kanceláří Moore Advisory CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 

186 00 Praha 8. 

3. Správce zpracovává osobní údaje soutěžících z důvodu plnění právní povinnosti. Konkrétně jsou 

zaslané osobní údaje (jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště ve formátu ulice, město a PSČ, rok 

narození, e-mail) správcem zpracovávány pro účely identifikace soutěžícího, ověření splnění 

podmínek soutěže ze strany soutěžícího a předání výhry. 

4. Všechny osobní údaje, které správce od soutěžících obdrží, jsou shromažďovány, zpracovány 

a následně uchovány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského 

parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů). Účastník soutěže prohlašuje, že si je vědom svých práv, které má jako subjekt údajů, 

ve vztahu k ochraně osobních údajů vyplývajících z nařízení o ochraně osobních údajů. Jednotlivá 

práva soutěžícího jsou k nalezení na webové stránce www.ostrava.cz v sekci Úřad, činnosti úřadu, 

osobní údaje (GDPR).    

5. V souvislosti s činností správce jsou osobní údaje zpracovávány a uchovávány pouze v rozsahu 

a po dobu nezbytnou pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a následně budou uloženy po dobu 

3 let.   

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Odesláním soutěžního emailu soutěžící vyjadřuje svůj dobrovolný souhlas s pravidly soutěže 

a zavazuje se je plně dodržovat. 

2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž bez 

náhrady pozastavit a v krajních případech i odvolat a ukončit, a to pouze v případě, nastanou-li 

závažné a mimořádné okolnosti zásadním způsobem bránící řádnému průběhu soutěže.  

1. Jakékoliv spory a nároky vyplývající či související se soutěží nebo těmito podmínkami soutěže, budou 

řešeny rozhodnutím organizátora. 

 

Ostrava, 28. 3. 2022 

za organizátora Aktiv BESIP 

Ing. Jakub Fábry 
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