
Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit 

Podmínky a zásady ochrany osobních údajů 

Pořadatelem soutěže Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit (dále jen “soutěž”) je ConQuest 

entertainment a.s., Kolbenova 961/27d, 198 00 Praha, Česká republika (dále jen “ConQuest”). 

Podmínky a pravidla 

1. Soutěže se můžou účastnit obyvatelé České republiky, Maďarska, Polsko a Slovenska (dále jen 

„zúčastněné země“) kromě zaměstnanců pořadatele, jejich blízkých rodinných příslušníků, dalších 

zástupců či kohokoliv jiného, kde je se soutěží profesně spojen. Účastníci, kterým nebylo ještě 18 

let, musí mít k účasti souhlas svých zákonných zástupců. 

 

2. Účast v této soutěži je zcela zdarma. Účast a výherní šance nejsou závislé na zakoupení některého 

z produktů společnosti Nintendo. K účasti v soutěži je třeba vlastnit konzole Nintendo Switch 

připojenou k internetu, kopii hry Mario Kart 8 Deluxe a Nintendo účet s aktivním členstvím 

Nintendo Switch Online. Soutěž se skládá z jednotlivých turnajů, z nichž každý má vlastní 

bodování, vítěze a sadu cen. 

 

3. Turnaj se uskuteční v následujícím termínu: 

• 16. dubna 2022 v čase 16:00–17:30  

Jméno turnaje přímo ve hře je “Seasonal Circuit CZ HU PL SK”, lze ho nalézt v turnajové sekci hry. 

Jedná se o privátní turnaje, který vyžaduje kód abyste se do něj připojili. Ten bude zveřejněn na 

českém, maďarském, polském a slovenském Nintendo webu i na lokálních Nintendo sociálních 

sítích několik dní před turnajem. Účastníci musí zadat tento kód přímo ve hře pro připojení se do 

turnaje. 

4.  Během turnaje se účastníci utkají mezi sebou v závodech. Za každý odjetý závod obdrží závodníci 

na základě svého umístění určitých počet bodů, kdy např. za 1. pozici se uděluje 15 bodů. Konečná 

tabulka se skládá z celkového počtu bodů, které každý účastník získal v prvních 12 závodech, a to v 

pořadí podle počtu získaných bodů. 

5. Účastník na prvním místě obdrží speciální brandovaný “Seasonal Circuit” obal konzole Nintendo 

Switch + 2000 Gold Points + brandované oblečení. Účastníci na 2. a 3 místě obdrží každý 2000 Gold 

Points + brandované oblečení. V případě rovnosti bodů u více účastníků na dané pozici obdrží všichni 

účastníci s rovností bodů příslušnou cenu.  

6. Výherci budou informováni prostřednictvím své e-mailové adresy, kterou mají uvedenou u svého 

Nintendo účtu a kam jim chodí e-maily od společnosti Nintendo. V případě, že používají dětský účet, 

budou informováni prostřednictvím emailu uvedeného u dohlížejícího Nintendo účtu. E-mail bude 

zaslán výhercům do sedmi dnů od data ukončení závodu. V případě fyzických cen musí výherci 

reagovat do pěti dnů od data, kdy společnost Nintendo zašle tento email, a to uvedením svého jména 

a příjmení a své úplné poštovní adresy způsobem a ve formátu popsaném v e-mailu, aby byla výhra 

potvrzena. Pokud výherci na toto oznámení nereagují popsaným způsobem nebo nereagují v 

uvedené lhůtě, vyhrazuje si pořadatel právo udělit cenu jinému výherci. Pořadatel neodpovídá za 

technické problémy nebo jiné důvody, které výherci znemožní obdržet, přečíst nebo včas reagovat na 

e-mailové oznámení. Ceny budou zaslány pouze na adresy nacházející se v zúčastněných zemích. 

Země adresy doručení výherce musí odpovídat nastavení země/oblasti jeho Nintendo účtu v době 

účasti v soutěži, jinak může být ze strany společnosti Nintendo diskvalifikován. 



 

 

7. Ceny jsou nepřenosné. Neexistuje žádná finanční ani jiná alternativa výhry. V případě 

nepředvídatelných okolností si pořadatel vyhrazuje právo nahradit jakoukoli cenu jinou cenou stejné 

nebo vyšší hodnoty. 

8. Účast jinými prostředky než těmi, které jsou popsány v těchto podmínkách, není povolena. Právní 

postih je vyloučen. 

9. Účastníci, kteří budou v souvislosti se svou účastí podvádět, manipulovat nebo zneužívat chyby, 

budou pořadatelem ze soutěže vyloučeni. 

10. Ceny jsou určeny pro osobní použití. Pořadatel neschvaluje prodej cen za přemrštěné ceny s cílem 

vydělat na vysoké poptávce nebo exkluzivitě či vzácnosti cen. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit 

výherce, kteří prodávají nebo nabízejí prodej své výhry nebo její části za nadměrnou cenu, z 

budoucích soutěží o ceny bez předchozího upozornění. 

11. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez předchozího upozornění odvolat, pozastavit nebo změnit 

v případě nepředvídaných okolností, které nemůže ovlivnit a které brání plánovanému průběhu 

soutěže, zejména v případě poruchy hardwaru nebo softwaru, neoprávněného zásahu třetích stran, 

jakož i mechanických, technických nebo právních problémů, které pořadatel nemůže ovlivnit. Za 

ztrátu, zpoždění nebo poškození účasti nebo v důsledku počítačové chyby při přenosu nelze přijmout 

žádnou odpovědnost. Účast pomocí metod generovaných skriptem, makrem nebo použitím 

automatizovaných zařízení bude neplatná. 

12. Křestní jména výherců, první písmeno jejich příjmení, přezdívky a místa bydliště mohou být 

zveřejněny na oficiálních internetových stránkách pořadatele nebo na oficiálních účtech na 

Facebooku, Twitteru, Instagramu či na oficiálních kanálech YouTube. Budou zpřístupněny na základě 

písemné žádosti zaslané pořadateli. Pořadatel může být na základě platných právních předpisů 

povinen na požádání sdělit jména výherců úřadům a dalším zainteresovaným stranám. 

13. Odpovědnost pořadatele za škodu způsobenou újmou na životě či zdraví a způsobenou úmyslným 

nebo nedbalostním porušením povinností ze strany pořadatele, statutárního zástupce nebo 

zprostředkovatele pořadatele a za škodu způsobenou podvodem, úmyslným nebo hrubě 

nedbalostním porušením povinností ze strany pořadatele, statutárního zástupce nebo 

zprostředkovatele není nijak vyloučena ani omezena. Totéž platí pro škody, které lze přičíst nárokům 

podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nebo jakýmkoli zárukám 

poskytnutým pořadatelem.   

 

Odpovědnost pořadatele je omezena na předvídatelnou škodu typickou pro danou smlouvu za škodu 

způsobenou nedbalostním porušením základních smluvních povinností ze strany pořadatele, 

statutárního zástupce nebo zprostředkovatele pořadatele, která není způsobena újmou na životě, 

zdraví nebo nároky podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Podstatnými 

smluvními povinnostmi se rozumí povinnosti, jejichž dodržování je nezbytné pro řádný průběh 

soutěže a v jejichž dodržování mohou účastníci zpravidla důvěřovat. 

 

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené z důvodů, na které se nevztahuje jeden z předchozích 

dvou odstavců. 



14. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit výherce, mimo jiné včetně věku a oprávněnosti k účasti, a 

odmítnout udělit výhru nebo odebrat nárok na výhru, pokud existují oprávněné důvody domnívat se, 

že došlo k porušení těchto podmínek nebo jakýchkoli pokynů, které jsou součástí podmínek účasti v 

této soutěži. 

15. Účastí v soutěži přijímáte tyto podmínky. Podrobnosti o tom, jak pořadatel využívá informace o 

účastnících v souvislosti s touto soutěží, naleznete v níže uvedených Zásadách ochrany osobních 

údajů. 

16. Tyto podmínky se řídí českým, maďarským, polským a slovenským právem. Nintendo Account 

Agreement a Nintendo Account Privacy Policy jsou uplatňovány.  

Zásady ochrany osobních údajů 

Kromě zásad ochrany osobních údajů účtu Nintendo se tyto zásady ochrany osobních údajů v soutěži 

(dále jen "zásady ochrany osobních údajů") použijí, pokud jste rezidentem zúčastněných zemí v 

soutěži pořádané společností ConQuest entertainment (dále jen "ConQuest", "my" nebo "nás"), 

Kolbenova 961/27d, 198 00 Praha, Česká republika. Společnost Nintendo je správcem ve smyslu 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 - "GDPR"). Společnost ConQuest entertainment respektuje vaše práva na 

ochranu soukromí a uznává důležitost ochrany vašich osobních údajů. 

1. Jaké informace shromažďujeme, zpracováváme a pro jaké účely: 

a) Pro účast v soutěži je třeba uvést e-mailovou adresu a v případě fyzických cen jméno a příjmení, 

poštovní adresu a telefonní číslo. Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme za účelem umožnění, 

organizace a správy vaší účasti v soutěži. Vaši e-mailovou adresu potřebujeme k tomu, abychom vám 

mohli zasílat oznámení týkající se vaší účasti v soutěži. Poštovní adresu a telefonní číslo výherců 

používáme k zaslání cen. Právním základem pro zpracování uvedené v tomto bodě 1 písm. a) je 

provádění a zpracování Soutěže (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). 

b) V souladu s bodem 12 smluvních podmínek mohou být jména a první písmena příjmení výherců, 

stejně jako jejich města a přezdívky zveřejněny na webových stránkách společnosti Nintendo a/nebo 

na oficiálních účtech společnosti Nintendo na Facebooku, Instagramu a Twitteru či na oficiálních 

kanálech společnosti Nintendo na YouTube. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 

písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na vyhlášení výherců, abychom prokázali, že ceny byly 

uděleny. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti 

takovému zpracování. Chcete-li toto právo uplatnit, můžete nás kdykoli kontaktovat způsobem 

uvedeným v části 5 těchto Zásad ochrany osobních údajů. 

c) Komunikace s uživateli: Pokud společnosti Nintendo zašlete e-mail nebo jinou komunikaci, 

použijeme ji ke zpracování vašich dotazů a k odpovědi na vaše požadavky. Právním základem pro toto 

zpracování je poskytnutí služby, kterou jste si vyžádali (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). 

2. Kdo má přístup k informacím: 

a) V případě, že vyhrajete fyzickou cenu, sdělíme vaše jméno, poštovní adresu a telefonní číslo 

přepravní službě, která vám cenu doručí. Právním základem pro zpracování je doručení vaší výhry a 

plnění v průběhu soutěže (čl. 6 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů). 1 písm. b) GDPR). 

b) V souladu s platnými požadavky na ochranu osobních údajů může společnost Nintendo využívat 

také zpracovatele údajů třetích stran a může sdílet vaše osobní údaje s těmito zpracovateli údajů, 

kteří jednají jménem společnosti Nintendo, za účelem poskytování služeb v souvislosti se soutěží. 



Pokud se takoví zpracovatelé třetích stran nacházejí mimo Evropskou unii, resp. mimo Evropský 

hospodářský prostor, jsou tito zpracovatelé třetích stran umístěni buď ve třetí zemi, kde Evropská 

komise rozhodla, že tato země zajišťuje odpovídající úroveň, nebo jsou poskytnuty vhodné záruky pro 

odpovídající úroveň ochrany údajů prostřednictvím standardních doložek o ochraně údajů, které byly 

přijaty Evropskou komisí a které byly uzavřeny mezi společností Nintendo a zpracovatelem údajů třetí 

strany. 

3. Doba uchovávání: 

Vaše údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu soutěže nebo – v 

případech, kdy platné právní předpisy stanoví delší dobu uchovávání a uchovávání – po dobu 

uchovávání a uchovávání vyžadovanou právními předpisy. Poté budou vaše osobní údaje vymazány. 

Zejména pokud uplatníte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, vymažeme 

vaše osobní údaje, které jsme zpracovávali za účelem, proti němuž jste vznesli námitku, bez 

zbytečného odkladu, pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování a uchovávání těchto údajů 

nebo pokud platné právní předpisy nevyžadují, abychom tyto údaje uchovávali. 

4. Vaše práva podle GDPR: Podle platných evropských právních předpisů o ochraně osobních údajů 

můžete mít zejména, avšak bez omezení, následující práva: 

• Právo na přístup: Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní 

údaje, a máte také právo kdykoli získat přístup ke svým osobním údajům, které uchováváme. 

Pro uplatnění tohoto práva nás můžete kdykoli kontaktovat, jak je uvedeno v části 5 těchto 

Zásad ochrany osobních údajů. 

• Právo na opravu vašich osobních údajů: Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, budeme 

se snažit zajistit pomocí vhodných opatření, aby vaše osobní údaje byly přesné a aktuální pro 

účely, pro které jsme vaše osobní údaje shromáždili. Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné 

nebo neúplné, máte právo na jejich opravu. Pro uplatnění tohoto práva nás můžete kdykoli 

kontaktovat, jak je uvedeno v části 5 těchto Zásad ochrany osobních údajů. 

• Právo na výmaz vašich osobních údajů nebo právo na omezení zpracování: Můžete mít 

právo na výmaz svých osobních údajů nebo na omezení zpracování svých osobních údajů. Pro 

uplatnění tohoto práva nás můžete kdykoli kontaktovat, jak je uvedeno v části 5 těchto Zásad 

ochrany osobních údajů. 

• Právo na odvolání souhlasu: Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních 

údajů, máte právo jej kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování 

založená na souhlasu před jeho odvoláním. Pro uplatnění tohoto práva nás můžete kdykoli 

kontaktovat, jak je uvedeno v části 5 těchto Zásad ochrany osobních údajů. 

• Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které 

jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo 

právo předat tyto údaje jinému správci. Pro uplatnění tohoto práva nás můžete kdykoli 

kontaktovat, jak je uvedeno v části 5 těchto Zásad ochrany osobních údajů. 

• Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, 

jak je dále uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. 

• Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu 

pro ochranu osobních údajů se sídlem v Evropské unii. Můžete se obrátit na hesenského 

inspektora ochrany údajů. 



5. Kontaktní osoba a pověřenec pro ochranu osobních údajů: Pokud máte jakékoli dotazy ohledně 

těchto Zásad ochrany osobních údajů a činností společnosti Nintendo v oblasti zpracování údajů nebo 

pokud chcete uplatnit některá ze svých práv podle GDPR, kontaktujte prosím: Nintendo of Europe 

GmbH, Attn.: Právní oddělení, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo, nebo 

prostřednictvím e-mailu na adrese privacyinquiry.noe@nintendo.de. Můžete se také obrátit na 

pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Nintendo: Nintendo of Europe GmbH, Attn.: Legal 

Department, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Německo, nebo prostřednictvím e-mailu 

dataprotectionofficer@nintendo.de. 


