ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže „Zimní soutěž PVZP“
o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a. s.
Preambule:
Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže
(dále jen „Pravidla“) „SOUTĚŽ O ZÁJEZD 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, 186 00 Praha 8, IČO 27116913, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9100 (dále jen „Pořadatel“ nebo
„PVZP“).
2. Místo a doba konání Soutěže
Soutěž probíhá v období od 22. 11. 2016 do 27. 3. 2017 včetně (dále jen „Doba
platnosti soutěže“) na webových stránkách Pořadatele Soutěže www.zimnisoutez.cz
(dále také jen jako „Microsite“) nebo v kamenných pobočkách Pořadatele Soutěže
a v pobočkách Všeobecné zdravotní pojišťovny České Republiky, sídlem
Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 (dále také jen jako „VZP ČR‟).
3. Podmínky účasti v soutěži o Vedlejší výhru
Soutěže o Vedlejší výhru se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let
s doručovací adresou na území České republiky, která splňuje současně veškeré
níže uvedené podmínky Částečné registrace*:
a) je způsobilá a svéprávná uzavřít cestovní pojištění u Pojišťovny VZP, a. s.,
b) v době registrace do soutěže má na své jméno uzavřené cestovní pojištění
u Pojišťovny VZP, a. s., v libovolné délce, avšak kdykoli v termínu konání
soutěže, c) řádně se zaregistruje do Soutěže vyplněním a odesláním
příslušného registračního formuláře, a to buď na Microsite Pořadatele Soutěže
nebo na jedné z kamenných poboček Pořadatele Soutěže a VZP ČR, ve
kterém zejména uvede: svoje jméno a příjmení, rok narození, trvalé bydliště,
e-mailovou adresu, telefonický kontakt,
d) následně vyplní krátký dotazník,
e) a vysloví souhlas s těmito Pravidly Soutěže.
*Částečnou registrací se rozumí registrace dle bodu 3., ve které Soutěžící neposkytne
soutěžní fotografii (dále jen Částečná registrace).
(Osoby shora uvedené dále jen jako „Soutěžící o Vedlejší výhru‟)
Za každé sjednané cestovní pojištění u Pojišťovny VZP, a. s., se soutěžící může
Soutěže o vedlejší výhru zúčastnit právě jednou.
4. Podmínky účasti v soutěži o Hlavní výhru
Soutěže o Hlavní výhru se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let
s doručovací adresou na území České republiky, která splňuje současně veškeré
níže uvedené podmínky Úplné registrace**:
a) je způsobilá a svéprávná uzavřít cestovní pojištění u Pojišťovny VZP, a. s.,
b) v době registrace do soutěže má na své jméno uzavřené cestovní pojištění
u Pojišťovny VZP, a. s. v libovolné délce, avšak kdykoli v termínu konání
soutěže, c) řádně se zaregistruje do Soutěže vyplněním a odesláním
příslušného registračního formuláře, a to buď na Microsite Pořadatele Soutěže
nebo na jedné z kamenných poboček Pořadatele Soutěže a VZP ČR,
ve kterém zejména uvede: svoje jméno a příjmení, rok narození, trvalé bydliště,

e-mailovou adresu, telefonický kontakt,
d) následně vyplní krátký dotazník,
e) vysloví souhlas s těmito Pravidly Soutěže
f) a odešle soutěžní fotografii.
Soutěžní fotografií se rozumí taková fotografie, kterou lze jednoznačně
označit za „fotografii ze zimní dovolené“, na kterou si Soutěžící o Hlavní výhru
sjednal cestovní pojištění od Pojišťovny VZP, a. s. a to v Soutěžním období.
Ze soutěže budou vyloučeny fotografie přítomné v dostupných fotobankách,
nebo použité části takových fotografií. Dále budou vyloučeny fotografie
dostupné volně v prostředí internetu, u kterých není soutěžící schopen prokázat
jejich původ a nebo autorství. Vyloučeny budou též fotografie fotografií resp.
reprodukce již hotových cizích děl.
Fotografii lze nahrát ke své registraci kdykoli během Soutěžního období (tedy
i po Částečné registraci dle bodu 3, avšak nejpozději do 27. 3. 2017 do
23.59.59).
**Úplnou registrací se rozumí registrace dle bodu 4., ve které Soutěžící poskytne
mimo body „a“ až „e“ i soutěžní fotografii (dále jen Úplná registrace).
(Osoby shora uvedené dále jen jako „Soutěžící o hlavní výhru‟.)
Za každé sjednané cestovní pojištění u Pojišťovny VZP, a. s., se soutěžící může
Soutěže o hlavní výhru 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 o hlavní výhru a Soutěžící
o vedlejší výhru, kteří jakýmkoliv způsobem nesplní tato úplná Pravidla Soutěže nebo
tato Pravidla Soutěže poruší.
Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo požádat Soutěžícího o hlavní výhru
a Soutěžícího o vedlejší výhru 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 o hlavní
výhru a nebo Soutěžící o vedlejší výhru nesplňuje podmínky těchto úplných Pravidel
Soutěže, nebo v případě že Soutěžící o hlavní výhru a nebo Soutěžící o vedlejší
výhru 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 o hlavní výhru
a Soutěžícího o vedlejší výhru, 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:
a. Hlavní výhry v celkovém počtu 3 ks (dále také jako
„Hlavní výhra“):
a1: Zájezd v hodnotě 20 000 Kč v počtu 1 kus
a2: Zájezd v hodnotě 10 000 Kč v počtu 1 kus
a3: Zájezd v hodnotě 10 000 Kč v počtu 1 kus
b. Vedlejší výhry v celkovém počtu 21 ks (dále jen jako „Vedlejší výhry“):
b1: Tablet 9 kusů
b2: Hudební přehravač 9 kusů
b3: Power banka 9 kusů

6.2 Podmínky získání výher
6.2.1 Vyhodnocení výherce Hlavní výhry
O výhercích Hlavní výhry bude rozhodnuto hlasováním pětičlenné hodnotící komise
sestavené Pořadatelem. Hodnotící komise bude hlasovat o nejlepších třech fotografiích
ze zimní dovolené z došlých fotografií do Soutěže v Soutěžním období. Podmínkou pro
získání Hlavní výhry je Úplná registrace dle bodu 4. Hlasování se uskuteční
následujícího dne po skončení Doby platnosti soutěže, tedy 28. 3. 2017. Zároveň bude
hodnotící komise hlasovat o náhradnících pro případ, že by Výherci Hlavní výhry
nesplnili některý z bodů
4 a 5. (dále jen „Náhradník“)
6.2.2 Vyhodnocení výherců Vedlejší výhry
O dílčích výhercích Vedlejší výhry bude rozhodnuto náhodným losem pod dohledem
notáře.
Do losování každého jednotlivého Soutěžního kola budou zahrnuti všichni registrovaní
Soutěžící o vedlejší výhru, kteří dokončí během daného losovaného Soutěžního
kola alespoň Částečnou registraci dle bodu 3. Dodržení resp. nedodržení bodu
3. b) (v době registrace do soutěže má 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 po losování pod
dohledem notáře.
Los výherců Vedlejší výhry bude rozdělen do těchto dílčích období (dále jen „Soutěžní
kolo“).
1. Soutěžní kolo probíhá od 22. 11. (včetně) do 5. 12. 2016 (včetně). Budou
losováni 3 soutěžící, kteří splnili podmínky Částečné registrace dle bodu 3 a 3
náhradníci.
2. Soutěžní kolo probíhá od 6. 12. (včetně) do 19. 12. 2016 (včetně).
Budou losováni 3 soutěžící, kteří splnili podmínky Částečné registrace dle
bodu 3 a 3 náhradníci.
3. Soutěžní kolo probíhá od 20. 12. 2016 (včetně) do 2. 1. 2017 (včetně).
Budou losováni 3 soutěžící, kteří splnili podmínky Částečné registrace dle
bodu 3 a 3 náhradníci.
4. Soutěžní kolo probíhá od 3. 1. 2016 (včetně) do 16. 1. 2017 (včetně).
Budou losováni 3 soutěžící, kteří splnili podmínky Částečné registrace dle
bodu 3 a 3 náhradníci.
5. Soutěžní kolo probíhá od 17. 1. (včetně) do 30. 1. 2017 (včetně). Budou
losováni 3 soutěžící, kteří splnili podmínky Částečné registrace dle bodu 3 a 3
náhradníci.
6. Soutěžní kolo probíhá od 31. 1. (včetně) do 13. 2. 2017 (včetně). Budou
losováni 3 soutěžící, kteří splnili podmínky Částečné registrace dle bodu 3 a 3
náhradníci.

7. Soutěžní kolo probíhá od 14. 2. (včetně) do 27. 2. 2017 (včetně). Budou
losováni 3 soutěžící, kteří splnili podmínky Částečné registrace dle bodu 3 a 3
náhradníci.
8. Soutěžní kolo probíhá od 28. 2. (včetně) do 13. 3. 2017 (včetně). Budou
losováni 3 soutěžící, kteří splnili podmínky Částečné registrace dle bodu 3 a 3
náhradníci.
9. Soutěžní kolo probíhá od 14. 3. (včetně) do 27. 3. 2017 (včetně). Budou
losováni 3 soutěžící, kteří splnili podmínky Částečné registrace dle bodu 3 a 3
náhradníci.

V každém Soutěžním kole budou losováni celkem 3 soutěžící, kteří mohou vyhrát
Vedlejší výhru.
Zároveň budou losováni 3 náhradníci pro případ, že by Výherce Vedlejší výhry nesplnil
některý z bodů 3 a 5 (dále jen „Náhradník“).
6.3 Zveřejnění výherců
Pořadatel Soutěže bude výherce jednotlivých Soutěžních kol kontaktovat s oznámením
o výhře za pomoci e-mailové adresy, kterou výherce uvedl do příslušného registračního
formuláře a nebo telefonicky, a to vždy do dvou týdnů následujících po skončení
konkrétního Soutěžního kola. Zároveň budou výherci jednotlivých Soutěžních kol
zveřejněni na Microsite soutěže www.zimnisoutez.cz v sekci „Výherci“.
Výherci Hlavní výhry budou kontaktováni nejpozději do dvou týdnů od skončení Doby
platnosti soutěže a taktéž budou zveřejněni na Microsite soutěže
www.zimnisoutez.cz v sekci „Výherci“.
Hlavní výhry ani žádnou z Vedlejších výher není možné vyměnit za hotovost nebo
požadovat výměnu za jinou výhru.
7. Předání výhry
Výherci budou kontaktováni Pořadatelem za účelem sjednání podmínek předání výhry,
a to prostřednictvím telefonního čísla a nebo emailové adresy, kterou uvedli
v registračním formuláři.
Pokud bude některý z výherců Hlavní výhry nebo Vedlejší výhry vyloučen ze Soutěže
podle tohoto úplného znění Pravidel, nebo se ho nepodaří kontaktovat za účelem
sjednání podmínek předání výhry nejpozději do 14 dnů od odeslání oznámení o výhře,
propadá Hlavní výhra nebo Vedlejší výhra ve prospěch zvoleného Náhradníka.
Hlavní výhra i kterákoli Vedlejší výhra propadá ve prospěch Náhradníka i v případě,
že výherci nebude možné Hlavní výhru nebo Vedlejší výhru doručit v souladu s pravidly
pro doručování zásilek příslušné kurýrní služby či obdobného přepravce zásilek na
doručovací adresu, kterou výherce Pořadateli sdělil.
Na Hlavní výhru ani žádnou z Vedlejších výher nemá Soutěžící právní nárok.
Nedohodne-li se Pořadatel Soutěže s výhercem jinak, bude Hlavní výhra i Vedlejší
výhry výhercům doručeny prostřednictvím kurýrní služby či obdobného přepravce
zásilek, a to na doručovací adresu, kterou výherce sdělí Pořadateli, a která se musí
nacházet na území České republiky.
Pořadatel si vyhrazuje právo předání Hlavní výhry výherci podmínit podpisem
předávacího protokolu.
Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny
emailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena.
Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výherní zásilky

s Hlavní výhrou nebo Vedlejší výhrou v zásilce obsažené.
Pořadatel dále neodpovídá za nedoručení výherní zásilky v případě změny bydliště
výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena nebo
v případě nepřítomnosti výherce na adrese sdělené jako doručovací adresa, ani za
nedoručení či doručení výzvy po lhůtě stanovené v Pravidlech této Soutěže z důvodů
spočívajících na straně přepravce určeného Pořadatelem.
Pořadatel Soutěže zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou může být zatížena
Hlavní výhra i Vedlejší výhra, a to v souladu s příslušnými právními předpisy.
8. Osobní údaje a jejich zpracování
Každá osoba odesláním příslušného registračního formuláře a dotazníku dle bodu 3
těchto úplných Pravidel Soutěže:
a) dává Pořadateli Soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně
některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění
pozdějších předpisů, souhlas s použitím své emailové adresy, kterou Pořadateli
poskytl v souvislosti se svou účastí v Soutěži, pro obchodní a marketingové účely
Pořadatele, zejména pro účely šíření obchodních sdělení;
b) dává Pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu e-mailová
adresa, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři nebo údajů,
které v souvislosti se svou účastí v Soutěži Pořadateli poskytne v rámci
dotazníku a za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži, předání výhry
v Soutěži a pro další obchodní a marketingové účely, zejména nabízení
obchodu a služeb Pořadatele, a to na dobu 5 let.
c) Dále uděluje Pořadateli souhlas se zveřejněním takových údajů v rozsahu
jméno, příjmení a název obce a uživatelské jméno ve sdělovacích prostředcích,
reklamních a propagačních materiálech Pořadatele, tiskových materiálech,
dalších komunikačních médiích a na webové stránce Pořadatele www.pvzp.cz.
d) Zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu
a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob
pověřených Pořadatelem, zejména společností pověřenou organizačním
zajištěním této soutěže. Účastník soutěže dává Pořadateli dle § 5 odst. 5 Zákona
souhlas, aby k poskytnutým osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje
účastníka Soutěže. Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 6 Zákona Pořadatel
informuje účastníky Soutěže o tom, že osobní údaje účastníka Soutěže mohou
být Pořadatelem za účelem nabízení obchodu nebo služeb předány jinému
správci. Účastník Soutěže dává Pořadateli k takovému předání osobních údajů
jinému správci souhlas.
Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 a 2 Zákona Pořadatel informuje a poučuje
účastníky Soutěže o tom, že:
● osobní údaje účastníka Soutěže budou zpracovány v rozsahu osobních údajů
vyplněných účastníkem Soutěže v registračním formuláři a dotazníku na
webové stránce soutěže,
● osobní údaje účastníka Soutěže budou zpracovány za účelem uspořádání,
vyhodnocení, vyhlášení výsledků a archivace výsledků Soutěže jejím
Pořadatelem a dále za účelem nabízení obchodu nebo služeb Pořadatele
a všech subjektů, které jsou členem PVZP,
● osobní údaje účastníka Soutěže bude zpracovávat Pořadatel nebo
zpracovatel, případně jiný správce ve smyslu ustanovení § 5 odst. 6 Zákona,
registrovaný v souladu s ustanovením § 16 Zákona Úřadem pro ochranu
osobních údajů,

● osobní údaje účastníka Soutěže nebudou zpřístupněny jiným osobám,
než uvedeným v předchozí odrážce,
● poskytnutí osobních údajů účastníkem Soutěže Pořadateli je dobrovolné,
● účastník Soutěže je oprávněn využít práv (zejména práva přístupu k osobním
údajům a práva na opravu osobních údajů) daných mu ustanovením
§ 21 Zákona, zjistíli nebo domnívá-li se, že zpracování jeho osobních údajů
Pořadatelem je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka
Soutěže nebo v rozporu se Zákonem,
● účastník Soutěže má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na
adresu sídla Pořadatele; odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení
Pořadateli a má za následek vyloučení účastníka Soutěže z další účasti
v Soutěži, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím
předáním.
e) projevuje souhlas s těmito úplnými Pravidly Soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat.
f) a výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel Soutěže je oprávněn užít v souladu
s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
bezplatně jejich jméno, příjmení a bydliště v médiích (včetně internetu)
v souvislosti s touto Soutěží s tím, že mohou být bezplatně zachyceny
a rozšiřovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové
(zvukověobrazové) záznamy účastníků soutěže (zejména výherců), a to po dobu
pěti let od ukončení soutěže. Uvedené záznamy mohou být zachyceny zejména
v souvislosti s převzetím a užíváním výhry a bezplatně užity způsobem uvedeným
v tomto odstavci.
8. 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.zimnisoutez.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 22. 11. 2016.

