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 18. února 2019 

  

  

Podmínky soutěže #EUROat20 ECB-QuizClash  

Evropská centrální banka (ECB) za podpory společnosti MAG Interactive AB pořádá při příležitosti 

20. výročí zavedení eura soutěž v podobě kvízu. Soutěž „#EUROat20 ECB-QuizClash“ potrvá od 10.00 

SEČ 18. února 2019 do 23.59 SEČ 10. března 2019. 

Zúčastnit se jí může každý, kdo má bydliště v Evropské unii (EU)
1
 a je způsobilý se zaregistrovat za 

použití aplikace QuizClash
2
 [odkaz]. 

Pro zájemce o kvíz a účast v soutěži platí následující podmínky: 

1. Stáhněte si mobilní aplikaci QuizClash a vytvořte si účet (zadejte uživatelské jméno, e-mailovou 

adresu a heslo). 

2. Přehrajte si celý kvíz „#EUROat20“ uvedený na úvodní straně aplikace. 

3. Po uzávěrce soutěže (10. března 2019) proběhne slosování, v němž bude z účastníků, kteří 

správně odpověděli na všech 18 otázek kvízu, vybráno 30 vítězů. 

4. Vítězové obdrží v rámci aplikace QuizClash oznámení – push notifikaci – požadující, aby 

společnosti MAG Interactive AB zaslali e-mail potřebný k převzetí ceny. K přijetí push notifikace 

je třeba umožnit tuto funkci jak v aplikaci, tak ve vašem mobilním zařízení. 

5. Od chvíle, kdy je oznámení odesláno, budou mít vítězové deset pracovních dní na to, aby na 

kontaktní adresu odeslali e-mail k doložení své způsobilosti a aby požádali o vydání ceny. 

Rovněž je třeba, aby si přečetli a přijali tyto podmínky i podmínky týkající se zpracování osobních 

údajů. 

6. Po ověření způsobilosti vítězů bude každý z nich vyzván, aby si vybral ze dvou nabízených cen: 

jednoměsíční jízdenku Interrail Global Pass, nebo iPad Pro (10.5”, 64GB). Ceny udělí ECB.  

7. Vítězové mají nárok pouze na jednu cenu.  

8. Zaměstnanci a pracovníci Evropského systému centrálních bank (ESCB) a společnosti MAG 

Interactive AB nebo jejich nejbližší příbuzní (manželé, manželky, partneři, partnerky, rodiče, děti 

nebo sourozenci) se soutěže účastnit nemohou. 

9. Rovněž platí podmínky společnosti MAG Interactive AB [odkaz].  

                                                      
1
  Země Evropské unie jsou: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 

Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, 
Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, 
Švédsko a Velká Británie. 

2
  Podle podmínek společnosti MAG Interactive AB se na zájemce o hry nebo služby této společnosti 

vztahují následující požadavky na minimální věk, které se liší podle země původu: 16 let – Francie, 
Litva, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Slovensko; 15 let – Finsko; 14 let – 
Rakousko; 13 let – všechny ostatní země. 

https://www.maginteractive.com/
http://cdn.maginteractive.com/privacy/MAG_Terms_of_Service.html
http://cdn.maginteractive.com/privacy/MAG_Terms_of_Service.html
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Jakákoli registrace, která nebude považována za souladnou s těmito podmínkami, povede k diskvalifikaci 

dotčené osoby.  

 

Ochrana údajů 

1. Právní rámec pro ochranu soukromí, který se vztahuje na ECB 

Všechny osobní údaje poskytnuté účastníky budou zpracovány v souladu s právem EU v oblasti ochrany 

osobních údajů
3
.  

2. Jaké osobní údaje budeme zpracovávat? 

ECB zpracuje údaje, které vítězové poskytli v registračním formuláři, jako jsou uživatelské jméno a e-

mailová adresa, i veškeré další údaje požadované k předání vybrané ceny (tj. jméno, příjmení, datum 

narození, adresa a pokud se vítěz rozhodne pro jízdenku Interrail Global Pass, státní příslušnost a číslo 

pasu nebo průkazu totožnosti). 

3. Kdo odpovídá za zpracování vašich osobních údajů? 

Správcem údajů je ECB a za zpracování vašich osobních údajů odpovídá generální ředitelství ECB pro 

komunikaci.  

Soutěž pořádá švédský externí poskytovatel, společnost MAG Interactive AB, která zpracovává údaje 

shromážděné mobilní aplikací QuizClash. 

4. Proč zpracováváme vaše osobní údaje a jaký máme pro zpracování zákonný důvod? 

Všechny osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány na základě souhlasu účastníků za účelem 

řízení soutěže, jako je kontaktování účastníků a poskytování informací těmto účastníkům, udělení cen a 

zveřejnění jmen a příjmení nebo uživatelských jmen vítězů na internetové stránce nebo internetových 

stránkách ECB nebo národních centrálních bank ESCB nebo dalších orgánů EU i na sociálních sítích 

jako Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn. 

Poskytnutím požadovaných osobních údajů účastníci udělují souhlas s výše uvedeným zpracováním. 

Účastníci mohou svůj souhlas vzít kdykoliv zpět, pokud se obrátí na generální ředitelství ECB pro 

komunikaci na adrese ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu. Další zpracování jejich osobních údajů bude 

zpětvzetím jejich souhlasu ukončeno, ale zpracování údajů prováděné do této doby bude nadále 

v souladu s právními předpisy. 

5. Kdo obdrží vaše osobní údaje? 

Osobní údaje uvedené uchazeči v registračním formuláři budou poskytnuty těmto příjemcům:  

 Vybraní zaměstnanci ECB z generálního ředitelství pro komunikaci, kteří soutěž řídí. 

 Vybraní zaměstnanci německé cestovní kanceláře Westtours-Reisen GmbH, kteří budou 

zpracovávat údaje vítězů, již si jako svou cenu vyberou jízdenku Interrail Global Pass, a 

to na základě pokynů a jménem ECB. 

Jména a příjmení nebo uživatelská jména vítězů zveřejněná na internetové stránce ECB a na sociálních 

sítích budou přístupná široké veřejnosti.  

6. Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat? 

Osobní údaje bude ECB uchovávat tři (3) měsíce počínaje dnem jejich doručení. Po uplynutí této 

tříměsíční lhůty budou údaje vymazány. 

Osobní údaje zveřejněné na internetové stránce ECB nebo na sociálních sítích (Facebook, Instagram, 

Twitter nebo LinkedIn) budou uchovány po dobu, jakou tyto internetové stránky nebo sociální sítě uvádějí 

ve svém prohlášení o ochraně osobních údajů. 

                                                      
3
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES. 

mailto:ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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7. Vaše práva 

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu nebo výmaz (za určitých podmínek) 

nebo na omezení jejich zpracovávání v souladu s nařízením (EU) č. 2018/1725. Svá práva můžete 

uplatnit prostřednictvím generálního ředitelství ECB pro komunikaci na adrese 

ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu. 

Máte-li jakékoli dotazy související s osobními údaji, obraťte se prosím na inspektora ECB pro ochranu 

údajů na adrese dpo@ecb.europa.eu.  

V oblasti zpracování vašich osobních údajů máte právo se kdykoli obrátit na evropského inspektora 

ochrany údajů. 

 

Zrušení, rozhodné právo 

ECB a MAG Interactive AB si vyhrazují právo celou soutěž nebo její část kdykoli zrušit. 

Tato soutěž se bude řídit německými právními předpisy. Všechny případy, které nejsou výslovně 

upraveny v těchto podmínkách, rozhodne ECB a její rozhodnutí budou považována za konečná. Veškeré 

nároky lze uplatnit do dvou měsíců od uzávěrky soutěže. 

 

Tento překlad je informativní. Právní závaznost má pouze anglické znění podmínek této soutěže. 

mailto:ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu
mailto:dpo@ecb.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/
http://www.edps.europa.eu/

