Preambule:
ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže „Soutěž o zájezd a další hodnotné
ceny s PVZP.“
Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen
„Pravidla“) „SOUTĚŽ O ZÁJEZD A DALŠÍ HODNOTNÉ CENY S PVZP“ (dále jen „Soutěž“).
1. Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatelem a organizátorem soutěže je Pojišťovna VZP, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 18600
Praha 8, IČO 27116913, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 9100 (dále jen „Pořadatel“ nebo „PVZP“).
Společností pověřenou ze strany pořadatele technickým zajištěním řádného průběhu soutěže je Foxo
s.r.o., IČO: 27921565, sídlem Bubenská 704/51, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 126652 (dále jen „zpracovatel“).

2. Místo a doba konání Soutěže
Soutěž probíhá v období od 21. 6. 2019 do 31. 12. 2019 včetně (dále jen „Doba platnosti soutěže“) na
webových stránkách Pořadatele Soutěže www.soutezozajezd.cz (dále také jen jako „Microsite“).
3. Podmínky účasti v soutěži o výhry
Soutěže o výhry se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České
republiky, která splňuje současně veškeré níže uvedené podmínky registrace:
a) je způsobilá a svéprávná uzavřít a zakoupit produkt cestovní pojištění u Pojišťovny VZP, a. s.,
b) v době trvání soutěže má na své jméno uzavřené cestovní pojištění u Pojišťovny VZP, a. s., v libovolné
délce,
c) řádně se zaregistruje do Soutěže vyplněním a odesláním příslušného registračního formuláře na
Microsite, ve kterém zejména uvede: svoje jméno a příjmení, pohlaví, rok narození, trvalé bydliště,
e-mailovou adresu, telefonní číslo.
f) a vysloví souhlas s těmito Pravidly Soutěže.
g) a vysloví souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s GDPR.
(Osoby shora uvedené dále jen jako „Soutěžící‟)
4. Omezení v soutěži
Za každé sjednané cestovní pojištění u Pojišťovny VZP, a. s., a s použitím právě jedné unikátní e-mailové adresy,
se Soutěžící může Soutěže zúčastnit právě jednou.

5. Vyloučení ze soutěže
Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli
soutěže, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění.
Ze Soutěže budou taktéž vyloučení všichni Soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nesplní tato úplná Pravidla
Soutěže nebo tato Pravidla Soutěže poruší.
Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo požádat Soutěžícího o prokázání veškerých skutečností, které dokládají nebo
dokládat mohou jeho platnou účast v Soutěži dle těchto Pravidel. V případě, že Pořadatel během Doby platnosti
soutěže zjistí, že Soutěžící nesplňuje podmínky těchto úplných Pravidel Soutěže, nebo v případě že Soutěžící
odmítne prokázat skutečnosti dokládající jeho platnou účast v Soutěži, je Pořadatel Soutěže oprávněn takového
jednotlivce ze Soutěže vyloučit. Pořadatel si tímto vyhrazuje právo jakéhokoli Soutěžícího a to i bez udání důvodu,
ze Soutěže vyloučit.
6. Výhry a podmínky pro získání výher
6.1 Výhry

Do Soutěže byly Pořadatelem vloženy tyto výhry:

1. Poukaz na zájezd v hodnotě 70 000 Kč dle vlastního výběru v počtu 1 kus
2. Apple iPhoneX v počtu 2 kusů
3. Apple iPad v počtu 5 kusů
6.2 Podmínky získání výher
Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení soutěže.
Ceny této soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel uvedených tamtéž.
O výherci rozhoduje losování, které bude provedeno za účasti vedení společnosti Pojišťovna VZP, a.s. nebo
pověřených pracovníků společnosti.
Vylosovaný soutěžící bude osloven prostřednictvím e-mailu, jenž uvede do své registrace na Microsite. V
případě, že k potvrzení přijetí výhry v termínu do 14 dnů od zaslání e-mailu nedojde nebo bude odpověď
chybná, nesrozumitelná apod., bude vylosován náhradní výherce. Každá výhra bude mít až dva náhradní
výherce. Soutěžící, kteří získají výhru, budou vyrozuměni.
Soutěžící má v době registrace do soutěže na své jméno uzavřené cestovní pojištění u Pojišťovny VZP, a. s., v
libovolné délce, avšak čerpat jej může kdykoli v termínu konání soutěže - může být ze strany pořadatele
ověřeno dodatečně.
6.3 Zveřejnění výherců
Pořadatel Soutěže bude výherce kontaktovat s oznámením o výhře za pomoci kontaktních údajů (telefonního
čísla/emailové adresy), které výherce uvedl do příslušného registračního formuláře na Microsite, a to do týdne po
určení vítězů. Zároveň budou výherci jednotlivých Soutěžních kol zveřejněni na Microsite soutěže v sekci
„Výherci“.
Žádnou z výher není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat výměnu za jinou výhru.

7. Předání výhry
Výherce bude individuálně kontaktován pořadatelem prostřednictvím e-mailu, k čemuž bude užita e-mailová
adresa uvedená v registračním formuláři nebo v objednávce pojištění.
V případě, že k potvrzení přijetí výhry v termínu do 14 dnů od zaslání e-mailu nedojde nebo bude odpověď
chybná nesrozumitelná apod., bude vylosován náhradník a postup bude opakován později.
V případě přijetí výhry a odpovědi bude výhra nejpozději do 30 dnů od obdržení odpovědi účastníka po dohodě
s výhercem osobně předána v sídle pořadatele soutěže.
Podmínkou pro předání výhry výherci je pořízení fotografie výherce s předanou výhrou. Převzetím výhry od
pořadatele soutěže výherce souhlasí s použitím fotografie k marketingovým účelům, resp. uveřejněním
fotografií na sociální síti Facebook a dalších sociálních sítích používaných provozovatelem soutěže, stejně tak
souhlasí se zveřejněním fotografie prostřednictvím www stránek pořadatele - www.pvzp.cz. (Soutěžící udělí
svůj souhlas v registračním formuláři).
V případě, že výherce neodpoví na email pořadatele do 5 dnů od zaslání prvního emailu pořadatele s
oznámením o výhře, obdrží výhru náhradní výherce stanovený pořadatelem.
Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo trvat na osobním předání výhry klientovi v jejich prostorách a
pořízení fotografie pro marketingové účely pro podporu prodeje.
Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny emailové adresy, pokud jim
tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena.
Výherci budou kontaktováni Pořadatelem za účelem sjednání podmínek předání výhry, a to
prostřednictvím kontaktních údajů (telefonního čísla/emailové adresy), které výherci uvedli v registračním
formuláři.
Pořadatel Soutěže zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou může být zatížena výhra, a to v souladu s
příslušnými právními předpisy.

8. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
Každý, kdo se této soutěže chce zúčastnit musí vyjádřit svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů,
a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail. Veškeré podrobnosti o tomto souhlasu a zpracování osobních údajů
jsou uvedeny v samostatném dokumentu, který je součástí těchto pravidel soutěže.

9. Ostatní ustanovení a podmínky Soutěže
Pořadatel neodpovídá za žádnou přímou či nepřímou újmu v souvislosti s účastí v Soutěži nebo s užíváním
jakékoli výhry.
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výherce odpovídá za
jakékoli nakládání s výhrou, zejména že ji využívá v souladu s právními předpisy. Pořadatel si vyhrazuje právo,
které mu umožní kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky Soutěže, a to i včetně změny doby platnosti soutěže
a jejího trvání. Zároveň mu toto právo umožňuje kdykoliv Soutěž ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne
uveřejnění na webové stránce soutěže.

Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli
technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo
jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci
Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo
pozastavit tuto Soutěž.
Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží.
Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu
Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné závady, včetně případného nedoručení elektronické
pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení účastníka Soutěže nebo jakékoli jiné
osobě v souvislosti s účastí v Soutěži.
Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit
v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo
kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži po celou dobu trvání Soutěže a v případě sporu posoudit, a
s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků ze Soutěže
v případě, že by takový účastník porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy nebo byl z této
činnosti důvodně podezřelý.
Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit webovou stránku soutěže nebo narušit legitimní
chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů a může rovněž zakládat právo
Pořadatele na náhradu způsobené škody.
Celé znění úplných Pravidel je během trvání Doby platnosti soutěže uveřejněno na Microsite soutěže
www.soutezozajezd.cz v sekci „Pravidla“.
Tato soutěž a veškeré právní vztahy, které vyplývají z tohoto úplného znění Pravidel, se řídí právem České
republiky.
Úplné znění těchto Pravidel nabývá platnosti a účinnosti od 21.6.2019.

