AKCIA MoveCount

Pravidlá používania mobilnej aplikácie MoveCount v rámci akcie MoveCount
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Zmyslom týchto pravidiel je úprava použitia mobilnej aplikácie MoveCount („aplikácia“)
v rámci akcie MoveCount (ďalej len „pravidlá“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý
záväzne upravuje podmienky používania aplikácie.
AK S PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, APLIKÁCIU NEPOUŽÍVAJTE.
2. Obdobie fungovania aplikácie je časovo viazané na dĺžku trvania akcie MoveCount.
3. Vývoj a správu aplikácie a organizáciu akcie MoveCount v prospech spoločnosti UNILEVER ČR,
spol. s r.o., so sídlom: Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 18627781, zapísanej
v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 2196 (ďalej len
„UNILEVER“) zabezpečuje spoločnosť Ogilvy & Mather spol. s r.o., so sídlom Přívozní 2A, č.p.
1064, Praha 7, PSČ 170 00, IČ: 45794511, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským
súdom v Prahe, sp. zn. C 11330 (ďalej len „OM“).
4. Aplikácia je mobilná aplikácia určená všetkým fyzickým osobám starším ako 18 rokov
s doručovacou adresou na území Českej a Slovenskej republiky, ktoré vyznávajú aktívny životný
štýl založený okrem iného na pravidelnom pohybe, a ktoré tak môžu v dôsledku používania
aplikácie čerpať výhody poskytované používateľom v súlade s článkom 4 a 5 týchto PRAVIDIEL.
5. Aplikácia je zdarma dostupná pre mobilné telefóny s operačnými systémami Android a iOS
v rámci oficiálnych aplikačných obchodov Android a iOS, a to s priamou podporou pre Android
verzia 5.0 a vyššie a iOS verzia 10.0 a vyššie. Funkčnosť aplikácie na všetkých dostupných
mobilných telefónoch na trhu nie je zaručená. Funkčnosť aplikácie je podmienená použitím
mobilného telefónu s pedometrickými senzormi. Aplikácia je dostupná len v českom a
slovenskom jazyku. Používatelia môžu aplikáciu používať v súlade s PRAVIDLAMI.
5. Používatelia aplikácie získavajú obmedzenú, odvolateľnú a nevýhradnú licenciu na prístup a
používanie aplikácie na osobné použitie. Udelená licencia nezahŕňa žiadny z nasledujúcich
spôsobov použitia: a) prístup alebo používanie aplikácie na vytváranie obsahu; b) akýkoľvek
zber, agregáciu, kopírovanie, duplikácie zobrazenia alebo používanie aplikácie na ťaženie
údajov, používanie robotov na zhromažďovanie a extrahovanie údajov na akékoľvek účely,
pokiaľ to nie je výslovne povolené v týchto PRAVIDLÁCH.

2. REGISTRÁCIA
1. Používanie aplikácie a jej výhod po prevzatí do telefónu si vyžaduje registráciu používateľa
prostredníctvom webovej stránky www.movecount.sk („webová stránka“). Používateľ v rámci
registrácie na webovej stránke vyplňuje svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, email, kraj, krajina a heslo. Na účely dokončenia registrácie bude používateľovi zaslané
aktivačné prepojenie na ním uvedený e-mail. Používateľský účet bude v aplikácii aktívny až po

potvrdení aktivačného prepojenia. Používateľ musí ďalej povoliť prístup na internet
(mobilný/wi-fi), môže povoliť prístup k senzoru GPS (GPS súradnice sa využívajú ako podporný
zdroj informácií a slúžia na dodatočné vyhodnotenie údajov v aplikácii (napr. na overenie
správnosti zaznamenania pohybovej aktivity a pripísania coinov), k výstupu z pedometrických
senzorov a k informáciám o vlastníkovi telefónu (model, verzia OS atď.). Nastavenie možnosti
prístupu k senzoru GPS možno kedykoľvek zmeniť v nastavení mobilného telefónu. V prípade,
že prístup k senzoru GPS nie je aktívny, nie je možné využiť údaje na prípadné overenie
správnosti zaznamenania pohybovej aktivity a pripísania coinov. Registráciou do aplikácie
používateľ akceptuje pravidlá a zaväzuje sa, že sa nimi bude riadiť.
2. Používateľ pri registrácii zadáva vlastné heslo na prístup do aplikácie. Heslo môže kedykoľvek
zmeniť. Za zachovanie dôvernosti hesla nesie zodpovednosť výhradne používateľ. Akýkoľvek
úkon uskutočnený pod heslom používateľa je úkonom používateľa.
3. OBMEDZENIE A UKONČENIE POUŽÍVANIA APLIKÁCIE
1. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť UNILEVER a/alebo spoločnosť OM
môže stanoviť ľubovolné limity na používanie aplikácie vrátane frekvencie pristupovania
používateľa aplikácie k aplikácii alebo webovej stránke. Používateľ aplikácie berie na vedomie
a súhlasí s tým, že spoločnosť UNILEVER a/alebo spoločnosť OM nenesú žiadnu zodpovednosť
za odstránenie alebo neúspešné uloženie akéhokoľvek obsahu prenášaného alebo
udržovaného používateľom aplikácie prostredníctvom aplikácie a/alebo webovej stránky, ani
za žiadnu nefunkčnosť, výpadok či nedostupnosť webovej stránky či aplikácie. Používateľ
aplikácie berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť UNILEVER a/alebo spoločnosť OM si
vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť alebo prerušiť službu v rámci aplikácie (alebo jej
ľubovolnú časť) bez predchádzajúceho upozornenia.
2. Spoločnosť UNILEVER a/alebo spoločnosť OM nenesú zodpovednosť voči používateľom
aplikácie ani voči tretím stranám za žiadne úpravy, prerušenia alebo pozastavenia webovej
stránky alebo aplikácie. Používateľ aplikácie berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť
UNILEVER a/alebo spoločnosť OM majú právo (nie však povinnosť) podľa vlastného uváženia
odstrániť alebo deaktivovať ľubovolný používateľský účet, zablokovať používateľovi jeho emailovú adresu alebo IP adresu alebo inak ukončiť prístup používateľa aplikácie k webovej
stránke alebo aplikácii (alebo jej časti), z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu,
okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia, ako aj právo odstrániť a zablokovať akýkoľvek
obsah používateľa aplikácie v rámci webovej stránky a aplikácie.
3. Používateľ aplikácie môže byť vylúčený z ďalšieho používania aplikácie v prípade, že na
meranie pohybu:
i)

použije akékoľvek mechanické zariadenie alebo živého tvora na simuláciu pohybu
namiesto svojho vlastného pohybu a/alebo dopravný prostriedok poháňaný iným
pohonom než vlastnou silou;

ii)

použije na simuláciu vlastného pohybu softvér alebo inú úpravu mobilného telefónu;

iii) použije na simuláciu vlastného pohybu úpravu údajov iným spôsobom.

4. ZÍSKÁVANIE A PLATNOSŤ COINOV
1. Ak používateľ aktivuje aplikáciu do režimu „zapnutá“, dochádza k meraniu času jeho súvislého
pohybu. Meranie času pohybu sa uskutočňuje pomocou interných pohybových senzorov
telefónu používateľa. Tieto hardvérové senzory neobsahujú všetky modely mobilných
telefónov. Na úspešné meranie pohybu je potrebné, aby sa spolu s používateľom aplikácie
hýbal i jeho mobilný telefón.
2. Meranie pohybu má tri stavy: i) neaktívne – aplikácia nie je v režime „zapnutá“ (neprebieha
žiadne meranie pohybu, neodosielajú sa žiadne údaje), ii) čaká – aplikácia je v režime
„zapnutá“, ale nemeria sa aktívny čas pohybu (ide o ochrannú lehotu od začatia merania a
pohybu na overenie súvislosti pohybu a začatia merania), iii) aktívna – aplikácia je v režime
„zapnutá“ (prebieha sledovanie pohybu, údaje sa odosielajú).
3. V rámci merania súvislého pohybu používateľa bude meraný aktívny čas prepočítaný na body
„coin“. Vyhodnocovanie údajov a prepočet času pohybu na coiny prebieha 1-x za hodinu.
Kumulatívny čas pohybu sa zbiera postupne. Hodnota coinu sa zvyšuje vtedy, keď aktívny čas
meraného pohybu presiahne 1 hodinu. Za jedno súvislé sledovanie pohybu môže používateľ
získať maximálne 10 coinov. V prípade, že používateľ aplikácie získa viac než 10 coinov v rámci
jedného meraného pohybu, pripočíta sa mu len 10 coinov. Aplikácia umožňuje len jedno
aktívne meranie pohybu v rovnakom čase pre jeden používateľský účet.
4. Prepočet času sa uskutoční podľa prepočtu 1 h súvislého pohybu = 1 coin. T. j. 6 minút pohybu
zodpovedá 0,10 coinu. Najmenšou časovou jednotkou, pri ktorej sa bude merať pohyb, je 36
sekúnd súvislého pohybu.
5. Coiny nie sú prenositeľné na iného používateľa aplikácie a používateľ nemôže postúpiť svoj
nárok na coiny ani na plnenie s nimi spojené na inú osobu. Používateľ aplikácie môže meniť
získané coiny za odmeny aplikácie podľa ustanovenia článku 5 PRAVIDIEL.
6.

Pokiaľ používateľ aplikácie umožnil v nastavení svojho mobilného telefónu prístup k senzoru
GPS, môže v prípade, keď sa domnieva, že jeho konkrétna pohybová aktivita nebola v aplikácii
správne zaznamenaná, vzniesť proti takémuto nesprávnemu zaznamenaniu námietku, a to
najneskôr do 1 mesiaca od skončenia konkrétnej pohybovej aktivity. Na neskoršie uplatnené
námietky sa nebude prihliadať. Používatelia aplikácie, ktorí neumožnili prístup k senzoru GPS,
nemajú možnosť vzniesť námietku proti nesprávnemu zaznamenaniu pohybovej aktivity.

7. Na webovej stránke bude uverejnený priebežne aktualizovaný zoznam Top 20 najlepších
dosiahnutých výsledkov, pričom v zozname bude uvedené krstné meno a prvé písmeno
priezviska používateľa aplikácie, dosiahnutý počet coinov a kraj, ktorý používateľ aplikácie
uviedol pri registrácii.
5. ODMENY
1. Používateľ aplikácie môže za získané coiny čerpať odmeny z Katalógu odmien na webovej
stránke podľa aktuálnej ponuky webovej stránky.

2. Každá položka v Katalógu odmien bude dostupná do vyčerpania množstva konkrétnej položky.
Po výbere príslušnej odmeny z Katalógu odmien bude používateľovi aplikácie e-mailom zaslaný
voucher s potvrdením o výbere odmeny. V Katalógu odmien budú tiež uverejnené výdajné
miesta zmluvných partnerov UNILEVER (môže ísť o kamenné predajne, ako aj e-shopy), na
ktorých bude možné vyzdvihnúť si odmeny po predložení/vložení kódu vouchera s potvrdením
výberu odmeny osobne/elektronicky. Voucher môže byť u zmluvného partnera predložený
v tlačenej alebo elektronickej podobe. Niektoré odmeny môžu byť tiež doručené používateľom
aplikácie prostredníctvom služby www.ulozenka.cz.
3. Spoločnosť UNILEVER nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov poskytnutých zmluvnými
partnermi a/alebo prostredníctvom platformy www.uloženka.cz.
4. Spoločnosť UNILEVER nie je zodpovedná za riadne ani včasné doručenie či za bezchybnosť
odmeny, ani na odmeny neposkytuje záruku. Nároky zo zodpovednosti za riadne a včasné
doručenie a nároky zo záruky, ak sa poskytuje, možno uplatňovať len u dodávateľa odmien,
teda u konkrétneho zmluvného partnera spoločnosti UNILEVER.
6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Prevzatím aplikácie a registráciou v rámci webovej stránky používateľ schvaľuje tieto
pravidlá a zaväzuje sa, že ich bude dodržiavať.
2. Poskytnutím svojich osobných údajov prostredníctvom webovej stránky a aplikácie
používateľ poskytuje spoločnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., so sídlom: Rohanské nábřeží
670/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 18627781 (na účely článku 6. len „správca“), ako
správcovi, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa týchto PRAVIDIEL.
3. V rámci používania aplikácie dochádza ku spracovaniu nasledujúcich osobných údajov
používateľa aplikácie:
 Osobné údaje slúžiace na identifikáciu používateľa, ktoré používateľ aplikácie pri
inštalovaní aplikácie a v rámci svojej registrácie poskytne správcovi (meno,
priezvisko, e-mail, kraj, krajina a heslo); registrácia je dobrovoľná. Pokiaľ sa
záujemca o používanie aplikácie nezaregistruje, nebude môcť aplikáciu používať.
 Informácie o použití webovej stránky a aplikácie
 Automaticky zbierané informácie – najmä informácie týkajúce sa typu mobilného
zariadenia, ktoré používateľ aplikácie používa, ID mobilného zariadenia, informácie
týkajúce sa lokácie, IP adresy mobilného zariadenia používateľa aplikácie,
operačného systému, ktorý používateľ aplikácie využíva a typ internetového
prehliadača.
4. Údaje používateľov aplikácie sa budú uchovávať v období, v ktorom bude používateľ
aplikácie využívať aplikáciu a určitý krátky čas po ňom na účely prípadného potvrdenia
nároku na odmenu. Automaticky zbierané údaje sa budú uchovávať maximálne 2 mesiace
po vykonaní konkrétnej pohybovej aktivity a následne len ako štatistické údaje. Používateľ
aplikácie môže zabrániť ďalšiemu spracúvaniu svojich osobných údajov tým, že si odinštaluje
aplikáciu. Aplikácia môže byť odinštalovaná štandardným spôsobom alebo používateľ

aplikácie môže požiadať o jej blokovanie na adrese info@movecount.cz, prostredníctvom
ktorej používateľ aplikácie tiež môže kontaktovať spoločnosť OM ako spracovateľa osobných
údajov, t. j. spoločnosť Ogilvy & Mather spol. s r.o., so sídlom Přívozní 2A, č.p. 1064, Praha
7, PSČ 170 00, IČ: 45794511) (na účely článku 6 len „spracovateľ“) vo veci spracovania
svojich osobných údajov.

5. V prípade spracovania vykonávaného na základe súhlasu používateľa aplikácie má
používateľ aplikácie právo kedykoľvek čiastočne alebo úplne odvolať poskytnutý súhlas
s účinkami do budúcnosti. Bez príslušného súhlasu sa spracúvanie ďalej nebude
uskutočňovať. Používateľ aplikácie môže odvolať súhlas na e-mailovej adrese
info@movecount.cz alebo poštovej kontaktnej adrese spracovateľa Ogilvy & Mather spol.
s r.o., Praha 7, Přívozní 2A, č.p. 1064, PSČ 170 00. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá
zákonnosť spracúvania založená na súhlase poskytnutom pred jeho odvolaním.
6. Používateľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje spracúvané v rámci používania webovej
stránky a aplikácie môžu byť odovzdané spoločnosti spracovateľa, ako aj ďalším
spoločnostiam zabezpečujúcim prevádzku webovej stránky a aplikácie, ako spracovateľovi,
pričom prístup týchto osôb a spracovanie osobných údajov treťou stranou sú vždy
realizované na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov a za podmienok stanovených
právnymi predpismi.
7. Osobné údaje používateľov aplikácie sa uchovávajú na zabezpečených serveroch. Osobné
údaje sa zhromažďujú, spracúvajú a uchovávajú výhradne na území Českej republiky a
nedochádza k ich presunom do iných štátov.
8. Správca spracúva osobné údaje používateľov aplikácie na základe platného súhlasu so
spracúvaním osobných údajov.
9. Osobné údaje používateľa aplikácie sa spracúvajú automatizovaným spôsobom i manuálne.
Ku spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, pričom sa dodržiavajú
všetky bezpečnostné zásady pre správu a spracúvanie osobných údajov. Na tento účel
spracovateľ prijal technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných
údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu
k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich
neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty,
ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu
súkromia a sú povinné postupovať podľa platných predpisov a pravidiel týkajúcich sa
ochrany osobných údajov.
10. Používateľ aplikácie má právo na prístup k spracúvaným osobným údajom.
11. Pokiaľ sa používateľ aplikácie domnieva alebo zistí, že správca alebo ním poverené tretie
osoby spracúvajú jeho osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou jeho
súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak

sú jeho osobné údaje nepresné, neúplné či dochádza k ich spracovaniu na daný účel bez
príslušného právneho dôvodu, môže požadovať od správcu, aby:
a) bez zbytočného odkladu opravil a/alebo doplnil nepresné osobné údaje, ktoré sa
týkajú používateľa aplikácie;
b) uskutočnil výmaz osobných údajov používateľa aplikácie, a to vtedy, keď:
•
•
•
•

používateľ aplikácie odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov spracúvaných
správcom na základe súhlasu a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie;
používateľ aplikácie vznesie námietky proti spracúvaniu a neexistujú žiadne
prevažujúce oprávnené dôvody pre ďalšie spracúvanie;
osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
osobné údaje musia byť vymazané na účely splnenia právnej povinnosti;

c) obmedzil spracovanie osobných údajov používateľa aplikácie, a to vtedy, keď:
• používateľ aplikácie popiera presnosť osobných údajov, a to na čas potrebný na to,
aby správca mohol overiť presnosť osobných údajov;
• spracovanie je protiprávne a používateľ aplikácie odmietne výmaz osobných údajov
a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
• správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale používateľ aplikácie
ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
12. Používateľ aplikácie je oprávnený obrátiť sa na správcu v súvislosti s výkonom svojich práv a
vo veci činnosti správcu týkajúcej sa spracúvania osobných údajov, a to písomne – e-mailom
na adrese info@movecount.cz. Zo žiadosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a čo je jej
predmetom. Správca vybaví žiadosť používateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do
30 dní.
13. Pokiaľ ide o činnosť a postup správcu, používateľ aplikácie je ďalej oprávnený podať sťažnosť
dozornému úradu – Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha
7, www.uoou.cz.

7. OSTATNÉ INFORMÁCIE
1. Spoločnosť UNILEVER a/alebo spoločnosť OM sú oprávnené kedykoľvek aktualizovať a meniť
pravidlá, ako aj princíp získavania coinov alebo ponuku odmien. Akékoľvek zmeny PRAVIDIEL
a rozsahu poskytovaných výhod sú účinné odo dňa ich uverejnenia na webovej stránke, ak
nebude výslovne stanovený neskorší termín.
2. Spoločnosť UNILEVER a/alebo spoločnosť OM sú oprávnené kedykoľvek ukončiť aplikáciu s
účinnosťou odo dňa uverejnenia oznámenia o ukončení na webovej stránke a v aplikácii. V
takom prípade však majú používatelia aplikácie nárok na výber odmien v maximálnej hodnote
coinov, ktoré získali k tomuto dátumu, a to v období a za podmienok určených spoločnosťou
UNILEVER v oznámení o ukončení aplikácie.
3. Na posúdenie práv a povinností spojených s používaním webovej stránky a aplikácie je vždy
rozhodujúce aktuálne znenie PRAVIDIEL uverejnených na webovej stránke.

4. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25. 4. 2018 a nahrádzajú pravidlá z 30. 3.
2018.

