AKCE MoveCount

Pravidla užívání mobilní aplikace MoveCount v rámci akce MoveCount
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Smyslem těchto pravidel je úprava užití mobilní aplikace MoveCount („Aplikace“) v rámci
akce MoveCount (dále jen „PRAVIDLA“). Tato PRAVIDLA jsou jediným dokumentem, který
závazně upravuje podmínky užití Aplikace.
POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEPOUŽÍVEJTE PROSÍM TUTO APLIKACI.
2. Doba fungování Aplikace je časově vázána na délku trvání akce MoveCount.
3. Vývoj a správu Aplikace a organizaci akce MoveCount ve prospěch společnosti UNILEVER ČR,
spol. s r.o., se sídlem: Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 18627781 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 2196 (dále jen
„UNILEVER“) zajišťuje společnost Ogilvy & Mather spol. s r.o., se sídlem Přívozní 2A, č.p.
1064, Praha 7, PSČ 170 00, IČ: 45794511, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, sp. zn. C 11330 (dále jen „OM“).
4. Aplikace je mobilní aplikací určenou všem fyzickým osobám starším 18 let s doručovací
adresou na území České a Slovenské republiky, které vyznávají aktivní životní styl založený
mimo jiné na pravidelném pohybu, a které tak mohou v důsledku užívání Aplikace čerpat
výhody poskytované uživatelům v souladu s článkem 4. a 5. těchto PRAVIDEL.
5. Aplikace je zdarma dostupná pro mobilní telefony s operačními systémy Android a iOS
v rámci oficiálních aplikačních obchodů Android a iOS, a to s přímou podporou pro Android
verze 5.0 a výše a iOS verze 10.0 a výše. Funkčnost Aplikace na všech dostupných mobilních
telefonech na trhu není garantována. K funkčnosti Aplikace je vyžadován mobilní telefon
s pedometrickými senzory. Aplikace je dostupná pouze v českém a slovenském jazyce.
Uživatelé Aplikace mohou Aplikaci užívat v souladu s PRAVIDLY.
5. Uživatelé Aplikace získávají omezenou, odvolatelnou a nevýhradní licenci k přístupu a užívání
Aplikace pro osobní použití. Tato udělená licence nezahrnuje žádný z následujících způsobů
užití: (a) přístup nebo používání Aplikace pro vytváření obsahu; (b) jakýkoli sběr, agregace,
kopírování, duplikace zobrazení nebo používání Aplikace pro dolování dat, používání robotů
pro shromažďování a extrakci dat pro jakékoli účely, pokud to není výslovně povoleno
v těchto PRAVIDLECH.

2. REGISTRACE
1. K užívání Aplikace a jejích výhod je po jejím stažení do telefonu třeba registrace uživatele
prostřednictvím webové stránky www.movecount.cz („Webová stránka“). V rámci registrace
vyplňuje uživatel na Webové stránce své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, email, kraj,
zemi a heslo. Pro dokončení registrace bude uživateli na jím uvedený email zaslán aktivační
odkaz. Teprve po potvrzení aktivačního odkazu bude uživatelský účet v Aplikaci aktivní.

Uživatel musí dále povolit přístup k internetu (mobilní/wi-fi), může povolit přístup k senzoru
GPS (GPS souřadnice jsou využívány jako podpůrný zdroj informací a slouží k dodatečnému
vyhodnocení dat v Aplikaci (např. k ověření správného zaznamenání pohybové aktivity
a připsání Coinů), k výstupu z pedometrických senzorů a k informacím o vlastníkovi telefonu
a telefonu (model, verze OS, atd.). Nastavení možnosti přístupu k senzoru GPS lze kdykoliv
změnit v nastavení mobilního telefonu. V případě, kdy přístup k senzoru GPS není aktivní,
nelze údaje využít k případnému ověření správného zaznamenání pohybové aktivity a
připsání Coinů. Svou registrací do Aplikace uživatel akceptuje PRAVIDLA a zavazuje se jimi
řídit.
2. Uživatel si při registraci zadává vlastní heslo pro přístup do Aplikace. Heslo má možnost si
kdykoli změnit. Za zachování důvěrnosti hesla nese odpovědnost výhradně uživatel. Jakýkoli
úkon provedený pod heslem uživatele je jednáním uživatele.
3. OMEZENÍ A UKONČENÍ UŽÍVÁNÍ APLIKACE
1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že UNILEVER a/nebo OM může stanovit libovolné
limity na používání Aplikace, včetně frekvence, po kterou uživatel Aplikace může přistupovat
k Aplikaci nebo Webové stránce. Uživatel Aplikace bere na vědomí a souhlasí s tím, že
UNILEVER a/nebo OM nenese žádnou odpovědnost za smazání nebo neúspěšné uložení
jakéhokoli obsahu, uživatele Aplikace přenášeného nebo udržovaného prostřednictvím
Aplikace a/nebo Webové stránky ani za jakoukoli nefunkčnost, výpadek či nedostupnost
Webové stránky či Aplikace. Uživatel Aplikace bere na vědomí a souhlasí s tím, že UNILEVER
a/nebo OM má vyhrazeno právo bez předchozího upozornění kdykoli změnit nebo přerušit
službu v rámci Aplikace (nebo její libovolnou část).
2. UNILEVER a/nebo OM nenese odpovědnost vůči uživatelům Aplikace ani vůči třetím stranám
za jakékoli takovéto úpravy, přerušení nebo pozastavení Webové stránky nebo Aplikace.
Uživatel Aplikace bere na vědomí a souhlasí s tím, že UNILEVER a/nebo OM má právo (ale ne
povinnost), podle svého vlastního uvážení, odstranit nebo deaktivovat libovolný uživatelský
účet, zablokovat uživateli jeho e-mailovou nebo IP adresu nebo jinak ukončit přístup
uživatele Aplikace k Webové stránce nebo Aplikaci (nebo její části), z jakéhokoli důvodu nebo
bez udání důvodu, okamžitě a bez předchozího upozornění, odstranit a zablokovat jakýkoli
obsah uživatele Aplikace v rámci Webové stránky a Aplikace.
3. Uživatel Aplikace může být vyloučen z dalšího užívání Aplikace v případě, že pro měření
pohybu:
(i)

použije jakékoliv mechanické zařízení nebo živého tvora pro simulaci pohybu namísto
svého vlastního pohybu a/nebo dopravní prostředek poháněný jiným pohonem, nežli
vlastní silou;

(ii) použije pro simulaci vlastního pohybu software nebo jinou úpravu mobilního telefonu
(iii) použije pro simulaci vlastního pohybu úpravu dat jiným způsobem.

4. ZÍSKÁVÁNÍ A PLATNOST COINŮ
1. Aktivuje-li uživatel Aplikaci do režimu „zapnuto“, dochází k měření času jeho souvislého
pohybu. Měření času pohybu je prováděno pomocí interních pohybových senzorů telefonu
uživatele. Ne všechny modely mobilních telefonů tyto hardware sensory obsahují.
K úspěšnému měření pohybu je třeba, aby se spolu s uživatelem Aplikace hýbal i jeho mobilní
telefon.
2. Měření pohybu má tři stavy: (i) neaktivní – Aplikace není v režimu „zapnuto“ (není prováděno
žádné měření pohybu, nejsou odesílána žádná data), (ii) čeká - Aplikace je v režimu „zapnuto“
ale není měřen aktivní čas pohybu (jedná se o ochrannou lhůtu od zahájení měření a pohybu
k ověření souvislosti pohybu a zahájení měření), (iii) aktivní - Aplikace je v režimu „zapnuto“
(probíhá sledování pohybu, data jsou odesílána).
3. V rámci měření souvislého pohybu uživatele bude měřený aktivní čas přepočten na body
„Coin“. Vyhodnocování dat a přepočet času pohybu na Coiny probíhá 1x za hodinu.
Kumulativní čas pohybu je sbírán postupně. K navýšení hodnoty Coinu dochází tehdy, jakmile
aktivní čas měřeného pohybu přesáhne 1 hodinu. Za jedno souvislé sledování pohybu může
uživatel získat maximálně 10 Coinů. V případě, že uživatel Aplikace získá více než 10 Coinů
v rámci jednoho měřeného pohybu, bude mu připočteno pouze 10 Coinů. Aplikace umožňuje
pouze jedno aktivní měření pohybu ve stejném čase pro jeden uživatelský účet.
4. Přepočet času bude prováděn dle přepočtu 1 h souvislého pohybu = 1 Coin. Tzn. 6 minut
pohybu odpovídá 0,10 Coinu. Nejmenší časovou jednotkou, při které bude měřen pohyb, je
36 vteřin souvislého pohybu.
5. Coiny nejsou přenositelné na jiného uživatele Aplikace a uživatel nemůže postoupit svůj
nárok na Coiny ani na plnění s nimi spojené převést na jinou osobu. Získané Coiny může
uživatel Aplikace směňovat za odměny Aplikace dle ujednání článku 5. PRAVIDEL.
6.

Pokud uživatel Aplikace umožnil v nastavení svého mobilního telefonu přístup k senzoru
GPS, může v případě, kdy se domnívá, že jeho konkrétní pohybová aktivita nebyla v Aplikaci
správně zaznamenána, vznést proti takovému nesprávnému zaznamenání námitku, a to
nejpozději do 1 měsíce od skončení konkrétní pohybové aktivity. K později uplatněným
námitkám nebude brán zřetel. Uživatelé Aplikace, kteří přístup k senzoru GPS neumožnili,
možnost vznést námitku proti nesprávnému zaznamenání pohybové aktivity nemají.

7. Na Webové stránce bude zveřejněn průběžně aktualizovaný seznam Top 20 nejlepších
dosažených výsledků s tím, že v seznamu bude uvedeno křestní jméno a první písmeno
příjmení uživatele Aplikace, dosažený počet Coinů a kraj, který uživatel Aplikace při registraci
uvedl.
5. ODMĚNY
1. Uživatel Aplikace může za své získané Coiny čerpat odměny z Katalogu odměn na Webové
stránce dle aktuální nabídky Webové stránky.

2. Každá položka v Katalogu odměn bude dostupná po dobu do vyčerpání množství konkrétní
položky. Po výběru příslušné odměny z Katalogu odměn bude uživateli Aplikace emailem
zaslán voucher s potvrzením o výběru odměny. V Katalogu odměn budou taktéž zveřejněna
výdejní místa smluvních partnerů UNILEVER (může se jednat jak o kamenné prodejny, tak o
e-shopy), na kterých bude možné si odměny po předložení/vložení kódu voucheru
s potvrzením výběru odměny osobně/elektronicky vyzvednout. Voucher může být u
smluvního partnera předložen v tištěné nebo elektronické formě. Některé odměny mohou
být taktéž doručeny uživatelům Aplikace prostřednictvím www.ulozenka.cz.
3. UNILEVER neodpovídá za správnost a úplnost údajů poskytnutých smluvními partnery a/nebo
prostřednictvím platformy www.uloženka.cz.
4. UNILEVER není odpovědný za řádné ani včasné doručení ani za bezvadnost odměny ani na
odměny neposkytuje záruku. Nároky z odpovědnosti za řádné a včasné doručení a nároky ze
záruky, je-li poskytována, lze uplatňovat pouze na dodavateli odměn, tedy na konkrétním
smluvním partnerovi UNILEVER.
6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Stažením Aplikace a registrací v rámci Webové stránky uživatel schvaluje tato PRAVIDLA a
zavazuje se je dodržovat.
2. Poskytnutím svých osobních údajů prostřednictvím Webové stránky a Aplikace uživatel
uděluje společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem: Rohanské nábřeží 670/17, Karlín,
186 00 Praha 8, IČ: 18627781 (pro účely článku 6. jen „Správce“), jakožto správci, souhlas
se zpracováním svých osobních údajů dle těchto PRAVIDEL.
3. V rámci užívání Aplikace dochází ke zpracování následujících osobních údajů uživatele
Aplikace:
 Osobní údaje sloužící k identifikaci uživatele, které uživatel Aplikace při instalování
Aplikace a v rámci své registrace Správci poskytne (jméno, příjmení, email, kraj,
země a heslo); Registrace je dobrovolná. Pokud se zájemce o užívání Aplikace
neregistruje, nebude moci Aplikaci užívat.
 Informace o použití Webové stránky a Aplikace
 Automaticky sbírané informace – zejména informace týkající se typu mobilního
zařízení, které uživatel Aplikace používá, ID mobilního zařízení, informace týkající
se lokace, IP adresy mobilního zařízení uživatele Aplikace, operačního sytému,
který uživatel Aplikace využívá, typ Internetového prohlížeče.
4. Data uživatelů Aplikace budou uchovávána po dobu, po kterou bude uživatel Aplikace
využívat Aplikaci a po určitou krátkou dobu poté pro účely případného potvrzení nároku na
odměnu. Automaticky sbíraná data budou uchovávána po dobu maximálně 2 měsíců po
vykonání konkrétní pohybové aktivity a následně pouze jako statistická data. Uživatel
Aplikace může zabránit dalšímu zpracování svých osobních údajů tím, že si odinstaluje
Aplikaci. Aplikace může být odinstalována standardním způsobem, nebo uživatel Aplikace
může též požádat o její blokování na info@movecount.cz, prostřednictvím které může

uživatel Aplikace taktéž kontaktovat OM jakožto zpracovatele osobních údajů, tzn.
společnost Ogilvy & Mather spol. s r.o., se sídlem Přívozní 2A, č.p. 1064, Praha 7, PSČ 170
00, IČ: 45794511) (pro účely článku 6. jen „Zpracovatel“), ohledně zpracování svých
osobních údajů.

5. V případě zpracování prováděném na základě souhlasu uživatele Aplikace, má uživatel
Aplikace právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna.
Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebude prováděno. Souhlas může
uživatel Aplikace odvolat na emailové adrese info@movecount.cz nebo poštovní kontaktní
adrese Zpracovatele Ogilvy & Mather spol. s r.o., Praha 7, Přívozní 2A, č.p. 1064, PSČ 170
00. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu
uděleném před jeho odvoláním.
6. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje zpracovávané v rámci užití Webové stránky
a Aplikace mohou být předány společnosti Zpracovatele, jakož i dalším společnostem
zabezpečujícím provoz Webové stránky a Aplikace, jakožto zpracovateli, přičemž přístup
těchto osob a zpracování vašich osobních údajů třetí stranou jsou vždy prováděny na
základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními
předpisy.
7. Osobní údaje uživatelů Aplikace jsou uchovávány na zabezpečených serverech. Osobní
údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České
republiky a nedochází k jejich předávání do jiných států.
8. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů Aplikace na základě platného souhlasu se
zpracováním osobních údajů.
9. Osobní údaje uživatele Aplikace jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně. Ke
zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky za dodržení všech bezpečnostních
zásad pro zprávu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Zpracovatel
technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby
nemohlo dojít k neoprávněnému, nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování,
jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje
zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny
postupovat dle platných předpisů a pravidel týkajících se ochrany osobních údajů.
10. Uživatel Aplikace má právo k přístupu ke zpracovávaným osobním údajům.
11. Pokud se uživatel Aplikace domnívá nebo zjistí, že Správce nebo jím pověřené třetí osoby
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a
osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li jeho
osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez
odpovídajícího právního důvodu, může uživatel Aplikace požadovat po Správci, aby:

a) bez zbytečného odkladu opravil a/nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se
uživatele Aplikace týkají;
b) provedl výmaz osobních údajů uživatele Aplikace, a to tehdy pokud:
•
•
•
•

uživatel Aplikace odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů zpracovávaných
Správcem na základě souhlasu a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování;
uživatel Aplikace vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující
oprávněné důvody pro další zpracování;
osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

c) omezil zpracování osobních údajů uživatele Aplikace, a to tehdy pokud:
• uživatel Aplikace popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu,
aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
• zpracování je protiprávní a uživatel Aplikace odmítne výmaz osobních údajů a žádá
místo toho omezení jejich použití;
• Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale uživatel Aplikace je
požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
12. Uživatel Aplikace je oprávněn obrátit se na Správce v souvislosti s výkonem svých práv a
ohledně činnosti Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to písemně –
emailem na adresu info@movecount.cz. Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je
jejím předmětem. Správce žádost uživatele vyřídí bez zbytečného odkladu, avšak
nejpozději do 30 dnů.
13. Ohledně činnosti a postupu UNILEVER jakožto správce, je uživatel Aplikace dále oprávněn
podat stížnost u dozorového úřadu - Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,
PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

7. OSTATNÍ INFORMACE
1. UNILEVER a/nebo OM jsou oprávněni kdykoliv aktualizovat a měnit PRAVIDLA, jakožto i
princip získávání Coinů nebo nabídku odměn. Jakékoliv změny PRAVIDEL a rozsahu
poskytovaných výhod jsou účinné ode dne jejich zveřejnění na Webové stránce, nebude-li
výslovně stanoven termín pozdější.
2. UNILEVER a/nebo OM jsou oprávněni kdykoliv ukončit Aplikaci s účinností ode dne zveřejnění
oznámení o ukončení na Webové stránce a v Aplikaci. V takovém případě však mají uživatelé
Aplikace nárok na výběr odměn v maximální hodnotě k tomu datu získaných Coinů, a to po
dobu a za podmínek určených UNILEVER v oznámení o ukončení Aplikace.
3. Pro posouzení práv a povinností spojených s užíváním Webové stránky a Aplikace je vždy
rozhodující aktuální znění PRAVIDEL uveřejněných na Webové stránce.
4. Tato PRAVIDLA nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 4. 2018 a nahrazují PRAVIDLA ze dne
30. 3. 2018.

