Pravidla soutěže "Soutěž pro nové zákazníky"
(dále jen „soutěž“)

1. Pořadatel soutěže
1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem "Soutěž pro nové zákazníky" je společnost
Creamfinance Czech, s.r.o., se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ
24849707, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 180184 (dále jen jako „společnost“ nebo „pořadatel“).

2. Termín soutěže
2.1 Soutěž probíhá od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 (dále jen „kvalifikační období“) na území
České republiky.
2.2 Vyhlášení soutěže „Soutěž pro nové zákazníky“ se uskuteční dne 15. 01. 2019.

3. Účastníci soutěže
3.1. Soutěže se mohou ve kvalifikačním období zúčastnit noví zákazníci společnosti, kteří
požádají o půjčku CreditOn s unikátním promo kódem a půjčka bude společností schválena
(dále jen jako „soutěžící“, v případě výhry také jako „výherce“).
3.2. Využitím promo kódu se soutěžící po splnění níže uvedených podmínek automaticky
zařadí do slosování. Promo kód je možné získat e-mailem na e-mailové adrese
info@crediton.cz nebo telefonicky na tel. čísle 222 200 528.
3.3. O půjčku mohou zákazníci žádat na internetových stránkách www.crediton.cz nebo na
telefonním čísle 222 200 528.
3.4. Součástí splnění podmínek je odsouhlasení zpracování údajů, viz článek 6 těchto pravidel.
3.5. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti, včetně jejich rodinných příslušníků.
3.6. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let.
3.7. Soutěžící, kteří se kvalifikovali výše uvedenými podmínkami, budou zařazeni do
slosování, které proběhne po ukončení kvalifikačního období, tzn. od 1. 12. 2017 do 7. 12.
2017. Slosování proběhne vygenerováním výherce prostřednictvím automatizovaného
elektronického programu. Hlavní cenou je Smartphone Samsung Galaxy J3 Duos.
3.8. O výhře bude výherce informován e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou
při registraci na webových stránkách společnosti Creamfinance Czech, s.r.o., tj.
www.crediton.cz. Předání výhry proběhne v Praze v sídle společnosti Creamfinance Czech,
s.r.o. O výhře je pořadatel povinen informovat 3x opakovaně emailem nebo telefonicky.
V případě, že žádný z těchto kontaktů nebude funkční, bude výhra předána dalšímu výherci,
který splní podmínky akce uvedené v odstavci 3.1. – 3.6. V případě předání výhry
náhradníkovi ztrácí původní výherce nárok na výhru. Výherce bere na vědomí, že pro předání

výhry bude potřeba jeho součinnost a je připraven ji poskytnout a předat pořadateli veškeré
potřebné informace nezbytné pro předání výhry.

4. Vyloučení ze soutěže
4.1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků akce. Osoby
nesplňující podmínky účasti nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce
zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku
nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v
takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému výherci.

5. Práva a povinnosti
5.1. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v
případě, že dojde k závažným neočekávaným událostem, škodám způsobeným selháním
systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele nebo
událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoli
odškodnění či vypořádání.
5.2. Výhru v této soutěži nelze směnit za hotovost. Na vydání výhry v soutěži není právní nárok
a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou.
5.3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení žádosti a oznámení o výhře v případě změny emailové adresy účastníků soutěže, respektive výherce, oznámení o výhře z důvodu přeplnění
nebo zrušení e-mailové schránky soutěžících, respektive výherce, z důvodů ležících na straně
příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na straně pořadatele.

6. Osobní údaje
6.1. Registrací v žádosti o půjčku dává soutěžící pořadateli souhlas se zpracováním osobních
údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů, tj. zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa,
telefonní číslo a dále v rozsahu potřebném pro předání výhry, tj. zejména jméno a příjmení, emailová adresa a doručovací adresa, pořadatelem jakožto správcem osobních údajů ve
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za
účelem účasti v soutěži po dobu kvalifikačního období soutěže a dále po dobu 1 měsíce po
ukončení tohoto období. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
6.2. E-mailová adresa soutěžícího je dále pořadatelem zpracovávána za účelem zasílání
obchodního sdělení, informací o průběhu soutěže a informací o dalších marketingových akcích
pořadatele po dobu 3 let. S tímto zpracováváním uděluje soutěžící spolu s registrací v žádosti
o půjčku svůj dobrovolný souhlas.

6.3. Účastí v soutěži uděluje dále soutěžící pořadateli pro případ výhry souhlas s užitím své
podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se
jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti
s pořádáním soutěže a předáváním výhry pro další využití v marketingových (online i offline)
kampaních pořadatele po dobu 3 let. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně.
6.4. Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv
zpět. V případě jeho zpětvzetí však nebude moci pořadatel vyhodnotit jeho účast v soutěži či
jej informovat o výhře.
6.5. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem evidence soutěžících, vyhodnocení
soutěže, komunikaci s výhercem a předáním výhry.
6.6. Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva:
-

požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje pořadatel zpracovává,

-

vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,

-

požadovat výmaz těchto osobních údajů,

-

na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

-

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

-

na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla
porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

7. Závěrečná ustanovení, rozhodné právo
7.1. V rámci propagačních a jiných materiálů mohou být komunikovány výňatky těchto pravidel
ve zkrácené verzi. Pořadatel soutěže neodpovídá za to, pokud se soutěžící neseznámil
s plným zněním pravidel obsažených v tomto dokumentu.
7.2. Účastí v soutěži (registrací v žádosti o půjčku Crediton) souhlasí soutěžící s pravidly
soutěže, zavazuje se je dodržovat, a souhlasí i se zpracováním osobních údajů.
7.3. V případě jakýchkoliv nejasností nebo sporech týkajících se této soutěže, jejích pravidel
či dotazů s ní souvisejících, se mohou soutěžící obrátit na pořadatele na e-mailovou adresu
info@crediton.cz nebo telefonicky na 222 200 528
7.4. Tato pravidla soutěže budou po dobu trvání soutěže uložena na webových stránkách
www.crediton.cz. Tato pravidla jsou platná od 1. 11. 2018 a jsou v rámci soutěže považována
za jediná úplná a konečná.
7.5. Tato pravidla a právní vztahy mezi pořadatelem a hlasujícími se řídí právním řádem České
republiky.

V Praze dne 31.10.2018

Creamfinance Czech, s.r.o.

