Pravidla: Soutěž o VIP zájezd s českou hokejovou reprezentací
(dále jen „Pravidla“ a dále jen „Soutěž“)
1. Pořadatel
POŘADATEL: Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
IČO 618 59 869, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 2866,
je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.
2. Doba trvání Soutěže
Soutěž probíhá od 14. září 2018 do 31. října 2018 (včetně) na území České republiky.
3. Účastníci Soutěže
Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území
České republiky, která je držitelem cestovního pasu platného nejméně do konce června 2019, a která
splní podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Soutěžící").
Svojí účastí v Soutěži Soutěžící projevuje souhlas s podmínkami Soutěže uvedenými v těchto
Pravidlech a zavazuje se je dodržovat.
4. Výhry
Hlavní výhra:
VIP zájezd s českou hokejovou reprezentací ve dnech 12. až 16. 12. 2018 pro 2 osoby
Přesná specifikace hlavní výhry je vyhrazena Pořadatelem na stránkách vyhrajtesgenerali.cz
Pro předání výhry je nutná součinnost výherce.
Hlavní výhru získá Soutěžící, který se zaregistruje na stránkách vyhrajtesgenerali.cz, správně zodpoví
soutěžní kvíz a bude vylosován.
Nepeněžní výhra podléhá zdanění dle platných předpisů, příslušnou daň hradí Pořadatel.
Vedlejší výhry:
Televizor 55" Samsung QE55Q6FN
Počet výher: 1 ks
Televizor Samsung QE55Q6FN získá ten, kdo se zaregistruje na stránkách vyhrajtesgenerali.cz,
správně zodpoví soutěžní kvíz a bude vylosován.
Nepeněžní výhra podléhá zdanění dle platných předpisů, příslušnou daň hradí Pořadatel.
Stiga stolní hokej
Počet výher: 7 ks
Stiga stolní hokej získají ti, kdo se zaregistrují na stránkách vyhrajtesgenerali.cz, správně zodpoví
soutěžní kvíz a budou vylosováni.
Výhra z veřejné Soutěže nepřevyšující hodnotu 10 000 Kč je osvobozena od daně z příjmů.
5. Princip a podmínky Soutěže, doručení výher
Vstup do Soutěže začíná na microsite vyhrajtesgenerali.cz kliknutím na tlačítko soutěžit a dále
vyplněním jména, příjmení, telefonu a e-mailu, udělením souhlasu s Pravidly Soutěže, souhlasu se
zpracováním osobních údajů a potvrzením, že je osobě více než 18 let. Následně Soutěžící pokračuje
do soutěžního kvízu, který má osm otázek týkajících se ledního hokeje. Soutěžící musí správně
zodpovědět všechny otázky, aby mohl být zařazen do slosování. Pokud udělá v některé z kvízových

otázek chybu, může se po 24 hodinách vrátit a zkusit znovu zodpovědět kvíz správně. Pokud se mu to
nepovede ani na druhý pokus, není do Soutěže zařazen.
Slosování o Stiga hokeje bude probíhat za přítomnosti zástupců Pořadatele v termínech:








24. 9. 2018 (registrovaní za období 14. 9. – 23. 9.),
10. 2018 (registrovaní za období 14. 9. – 30. 9.),
8. 10. 2018 (registrovaní za období 14. 9. – 7. 10.),
15. 10. 2018 (registrovaní za období 14. 9. – 14. 10.),
22. 10. 2018 (registrovaní za období 14. 9. – 21. 10.),
29. 10. 2018 (registrovaní za období 14. 9. – 28. 10.),
11. 2018 (registrovaní za období 14. 9. – 31. 10.).

Slosování o televizor Samsung QE55Q6FN proběhne za přítomnosti zástupců Pořadatele v termínu 8.
10. 2018 (registrovaní za období 14. 9. – 7. 10.).
Slosování o VIP Zájezd s českou hokejovou reprezentací proběhne za přítomnosti zástupců
Pořadatele v termínu 1. 11. 2018.
Výherci vedlejších výher budou i nadále zařazeni do slosování o hlavní cenu, nikoliv však do slosování
o další vedlejší ceny.
Výherci vedlejších výher budou zveřejňováni postupně a vítěz hlavní výhry bude do 15. 11. zveřejněn
na internetové stránce Pořadatele vyhrajtesgenerali.cz.
Výherci budou kontaktování telefonicky i e-maily na kontakty uvedené při registraci.
Hlavní výhra bude výherci předána osobně v předem dohodnutém termínu na předem dohodnutém
místě.
Vedlejší výhra televizor Samsung QE55Q6FN bude výherci předána osobně v předem dohodnutém
termínu v obchodních prostorách Pořadatele.
Vedlejší výhra Stiga hokej bude výherci zaslána přepravcem na předem dohodnutou adresu.
6. Zpracování osobních údajů
6.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Při registraci do Soutěže Soutěžící uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů Pořadateli
Soutěže k účelu pořádání a vyhodnocení výsledků Soutěže; pro případ, že se Soutěžící stane
výhercem některé z výher, uděluje souhlas i pro pořízení a využití fotografie a audio/ video záznamu
jeho osoby k propagačním účelům Pořadatele. Souhlas je udělován na dobu 1 roku od skončení
Soutěže.
6.2. Informace o zpracování osobních údajů:
Kdo je správcem osobních údajů Soutěžících?
Správcem osobních údajů Soutěžících je Pořadatel Soutěže.
Jaké údaje bude Pořadatel Soutěže zpracovávat a proč?
Pořadatel Soutěže bude na základě souhlasu Soutěžících zpracovávat jejich osobní údaje v rozsahu
jméno, příjmení, telefon, e-mail, fotografie, audio/video záznam pro účely pořádání Soutěže, slosování
výher a vyhodnocení jejích výsledků; dále pro účely vzájemné komunikace se Soutěžícími.
Pokud se Soutěžící stane výhercem některé z výher, uděluje Soutěžící souhlas s tím, aby Pořadatel v
souvislosti se Soutěží zveřejnil jeho ve formátu jméno a první písmeno příjmení (např. Jan N.) a
bezplatně pořídil jeho fotografie nebo audio/videozáznamy a následně je mohl uveřejnit v médiích a
propagačních materiálech Pořadatele po dobu 1 roku od skončení této Soutěže.

Kdo je příjemcem osobních údajů?
Osobní údaje Soutěžících mohou být v nezbytném rozsahu předány těmto příjemcům, kteří zajišťují
technickou podporu Soutěže:
-

PRIA SYSTEM s.r.o., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín 5, IČO 29206

-

BPA sport marketing a.s., Českomoravská 2420/15, Praha – Libeň 190 00, IČO 04597605

Jaká mají Soutěžící práva?
Svůj souhlas mohou kdykoliv odvolat na tereza.belingerova@generali.com. Odvolání souhlasu nemá
vliv na zákonnost zpracování osobních údajů po dobu před odvoláním souhlasu. V případě neudělení
souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo při odvolání souhlasu, nebude Pořadatel dále osobní
údaje Soutěžícího zpracovávat, proto se Soutěžící nemůže dále účastnit Soutěže a nemůže získat
hlavní ani vedlejší výhru.
Mají právo na přístup k osobním údajům, které o nich Pořadatel zpracovává. To znamená, že mají
zejména právo, aby Pořadatel potvrdil, zda osobní údaje, které se Soutěžícího týkají, zpracovává či
nikoliv.
Mají právo, aby jim Pořadatel sdělil, jaké údaje o nich zpracovává, proč, po jakou dobu, komu je
předává a jaká mají další práva.
Mají právo na opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných údajů.
Mají právo na výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro naplnění účelu zpracování,
příp. pokud odvolají svůj souhlas a Pořadatel zároveň již nemá jiný důvod pro jejich užití (např. pro
obhajobu právních nároků Pořadatele).
V některých případech mají právo na omezení zpracování, což znamená, že jejich osobní údaje
nebudou po určitou dobu předmětem zpracování.
Mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
www.uoou.cz.
Jak mohou kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Pořadatele?
Pověřence pro ochranu osobních údajů mohou Soutěžící se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi
kontaktovat na adrese: Generali Pojišťovna a.s., útvar řízení ochrany osobních údajů, Na Pankráci
1720/123, Praha 4, dpo@generali.cz
7. Práva a povinnosti Pořadatele
Soutěžící může být ze Soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření na podvodné jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomáhá či dopomohla
Soutěžícímu k získání výhry.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit,
prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je
účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách vyhrajtesgenerali.cz.
Výhry nelze vyplatit v hotovosti ani je vyměnit za jiné obdobné služby nebo zboží. Účast v Soutěži ani
výhry není možné vymáhat právní cestou.
Pořadatel tímto informuje Soutěžící, že na webových stránkách Pořadatele vyhrajtesgenerali.cz může
využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz
cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.
Pravidla Soutěže a další informace o Soutěži jsou po dobu konání Soutěže k dispozici na webových
stránkách vyhrajtesgenerali.cz

8. Další důležité podmínky Soutěže
Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli.
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci společností skupiny Generali ani jejich
osoby blízké (dle § 22 občanského zákoníku). Zároveň se Soutěže nemohou účastnit zaměstnanci
spolupracujících agentur – PRIA SYSTEM s.r.o. a YOUNG & RUBICAM Praha s.r.o.
Soutěže se dále nemohou zúčastnit pojišťovací zprostředkovatelé (včetně makléřů) spolupracující na
základě smlouvy s Pořadatelem, jejich zaměstnanci nebo jejich podřízení pojišťovací
zprostředkovatelé, ani jejich osoby blízké.
Pořadatel Soutěže neodpovídá za doručení zpráv či výher. Zároveň Pořadatel nezodpovídá za
případné neudělení víz do Ruska výherci a osobě ho doprovázející.
O jakýchkoliv námitkách k průběhu Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
Případné reklamace vad zboží a služeb si zajišťuje svým jménem sám výherce.

