
Pravidla akce GUMPIDO Soutěž. Pořadatelem akce je GUMPIDO s.r.o., IČO:  

09298495, se sídlem Na Pískách 10, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 334038/MSPH (dále jen “my”), která provozuje 

aplikaci GUMPIDO. Podmínky pro poskytnutí odměny: Každého uživatele, který splní podmínky 

Soutěže zařadíme do slosování o šest cen: 1 x akční kameru, 2x váhu, 3x sportovní sluchátka (dále jen 

„Odměna“), pokud splní tyto podmínky:  

1/ stáhne si aplikaci  

2/nasbírá od 20.5.2022 do 30.6.2022 včetně v aplikaci GUMPIDO alespoň 15 000 bodů.  

3/ nasdílí svoji sportovní fotografii veřejně na sociální síti Facebook nebo Instragram. Příspěvek na 

síti doplní hastagem  #odmensepohybem a označí účet GUMPIDO.  

Před odesláním Odměny, proběhne slosování, ve kterém bude náhodně vylosováno 6 uživatelů, ze 

všech uživatelů, kteří splnili výše uvedené podmínky. Po ověření splnění podmínek Soutěže, 

vyhlásíme výherce na sociálních sítích Facebook a Instagram. Výherce nejpozději do dvou týdnů od 

ukončení Soutěže 30.6.2022 kontaktuje Pořadatele na emailu anezkacerovska@gumpido.cz, zde 

uvede adresu pro zaslání Odměny. V případě, že nesplní tuto podmínku zaniká jeho nárok na získání 

Odměny. Vyhrazujeme si právo nahradit uvedenou Odměnu podobným typem s odpovídající 

hodnotou a změnit podmínky jejího předání v případě, že Odměna nebude dodána dodavatelem tak, 

abychom ji mohli zákazníkovi předat v souladu s těmito pravidly. Zákazník nemůže nárokovat jinou 

Odměnu, než která mu bude předána. Hodnotu Odměny není možné alternativně vyplatit v 

hotovosti ani v jiném plnění, nebo vymáhat soudní cestou. Vyhrazujeme si právo akci kdykoliv 

ukončit. Zpracování osobních údajů v rámci této akce Dle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jenom „GDPR“) budeme zpracovávat osobní údaje 

zákazníků za účelem kontrolování průběhu a vyhodnocení splnění podmínek akce a doručení 

Odměny zákazníkovi. Pro tyto účely budeme zpracovávat: - jméno a příjmení - e-mail - údaje o 

sportovních aktivitách, které uloží v Apple Health nebo Google Fit - případně i fotografií zákazníka, 

kterou v rámci této akce nasdílí na sociálních sítích. Uvedené údaje budeme zpracovávat na území 

České republiky, a to po dobu minimálně 36 měsíců od jejich poskytnutí a dále po nezbytnou dobu 

pro vyhodnocení splnění podmínek po skončení akce. Informace o tom, jak zpracováváme osobní 

údaje naleznete na www.gumpido.cz. Tato pravidla jsou platná a účinná od 10. 5. 2022 
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