Soutěž pro zákazníky Fair Credit
Procestujte léto s Fair Creditem
I.

Organizátor soutěže a Zákazník

1. Organizátorem soutěže Procestujte léto s Fair Creditem (dále jen „Soutěž") je společnost Fair
Credit Czech s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, IČO 044 55 835, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 294315 (dále jen
„Organizátor“).
2. Organizátor je poskytovatelem spotřebitelských úvěrů s obchodním označením Fajn půjčka a Fajn
půjčka Max.
3. Zákazník pro účely této Soutěže je osoba, která uzavře s Organizátorem smlouvu o spotřebitelském
úvěru Fajn půjčka nebo Fajn půjčka Max v době od 23. 05. 2019, 00:00 hodin do 02. 07. 2019, 23:59
hodin (dále jen „Zákazník“). Soutěž se vztahuje na všechny v tomto období uzavřené smlouvy o
spotřebitelském úvěru Fajn půjčka a Fajn půjčka Max, tedy na nově uzavřené smlouvy o
spotřebitelském úvěru (první půjčky), souběžně uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru i
refinancování stávajících spotřebitelských úvěrů včetně obnovených spotřebitelských úvěrů.
4. Zákazník, který zaregistruje tip do Soutěže a následně:


od smlouvy o spotřebitelském úvěru Fajn půjčka nebo Fajn půjčka Max v zákonné lhůtě 14 dnů
odstoupí,



požádá o oddlužení (insolvenční řízení),



nebo bude převeden na oddělení vymáhání pohledávek

bude ze Soutěže vyloučen.

II. Účast v Soutěži
1. Účastníkem Soutěže se stane Zákazník, který bude zařazen do databáze účastníků Soutěže.
2. Do databáze účastníků Soutěže bude zařazen takový Zákazník, který není v době vyhodnocení
Soutěže (19. 07. 2019) v prodlení se zaplacením splátky na jakémkoli spotřebitelském úvěru, jenž byl
Zákazníkovi poskytnut Organizátorem, nebo Zákazník, který se nenachází v prodlení se zaplacením
v součtu více jak 1 splátky na všech spotřebitelských úvěrech Fajn půjčka
Dále do databáze účastníků soutěže bude zařazen takový zákazník, který v době od 23. 05. 2019, 00:00
hodin do 02. 07. 2019, 23:59 hodin učiní následující:
a)

zavolá na bezplatné linky číslo: 800 888 120 nebo 800 800 122, a s pomocí pracovníka call
centra Organizátora vyplní registrační formulář (přihlášku) do Soutěže po telefonu, anebo
sám vyplní a odešle elektronický registrační formulář pro přihlášení do Soutěže uveřejněný
na internetových stránkách www.faircredit.cz.

b)

tipne (zaregistruje svůj soutěžní tip), kolik Fajn půjček a Fajn půjček Max (počítáno všech
dohromady) bude poskytnuto od začátku do konce Soutěže, tedy od 23. 05. 2019, 00:00
hodin do 02. 07. 2019, 23:59.

3. O zařazení do databáze Soutěže se Zákazník může ucházet pouze jedenkrát, tedy každý Zákazník
může zaregistrovat pouze jeden tip. Při více pokusech o zaregistrování tipu platí 1. tip, k dalším
(pozdějším) tipům se nepřihlíží. Při častějších pokusech o zařazení do databáze Soutěže může
Organizátor rozhodnout, že se k přihlášení Zákazníka do Soutěže nebude vůbec přihlížet.
4. Zákazník, který chce být zařazen do databáze účastníků Soutěže, je povinen projevit souhlas
s těmito pravidly a dále souhlas s tím, aby Organizátor Soutěže shromažďoval osobní údaje, které
Zákazník při registraci do databáze účastníků Soutěže poskytne v rozsahu: jméno a příjmení, telefon,
číslo smlouvy o spotřebitelském úvěru Fajn půjčka nebo číslo smlouvy o spotřebitelském úvěru Fajn
půjčka Max. V případě, že Zákazník své souhlasy v průběhu Soutěže odvolá, ztrácí právo na účast
v Soutěži a tím i na případnou výhru.
5. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k
Organizátorovi. Z účasti v Soutěži jsou rovněž vyloučeny osoby blízké osobám uvedeným v předchozí
větě, zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé či partneři těchto osob.
6. Zákazník jakožto účastník Soutěže dává svou registrací a účastí v Soutěži souhlas Organizátorovi k
pořízení zvukových nebo obrazových záznamů Zákazníka a jeho projevu a poskytuje Organizátorovi
výhradní právo k použití těchto záznamů k zabezpečení průběhu Soutěže.
7. Zákazník, který vyhrál Soutěž, je povinen se na žádost Organizátora se účastnit předání výhry na
určeném místě. Výhra bude předána nejpozději do 2 týdnů po vyhodnocení Soutěže.
8. Zákazník je srozuměn se zpracováním poskytnutých osobních údajů Organizátorem v průběhu
Soutěže a po dobu přiměřenou po ukončení Soutěže (u výherce Soutěže po dobu 10 let po skončení
kalendářního roku následujícího po ukončení Soutěže), a to pro účely řádného zajištění průběhu
Soutěže.

III. Průběh Soutěže
1. Soutěž bude probíhat ve dnech od 23. 05. 2019, 00:00 hodin do 02. 07. 2019, 23:59 hodin.
2. V pátek, dne 19. 07. 2019 bude Soutěž vyhodnocena a její výsledky budou zveřejněny na
internetových stránkách www.faircredit.cz.
3. Hlavní cenou v Soutěži jsou tři poukazy v celkové hodnotě 45.000,- Kč na pořízení zájezdu dle
vlastního výběru z nabídky společnosti INVIA.CZ, a.s., IČO: 26702924, se sídlem Praha - Nusle, Na
hřebenech II 1718/8, PSČ 140 00. Vedlejší cenou v Soutěži je pět poukazů v celkové hodnotě 25.000,Kč na pořízení sportovního vybavení dle vlastního výběru z nabídky společnosti Společnost DECASPORT
s.r.o., IČO: 28972350, se sídlem Praha 4, Türkova 1272/7, PSČ 149 00, provozovatel sítě prodejen
DECATHLON v ČR.
4. Vyhrává osm (8) zákazníků, kteří se nejvíc přiblíží k správnému číslu (nejpřesněji tipnou), kolik
spotřebitelských úvěrů Fajn půjčka Organizátor poskytne od začátku do konce Soutěže, tedy 23. 05.
2019, 00:00 hodin do 02. 07. 2019, 23:59.

5. V případě, že bude registrováno více stejných tipů, o konečném umístění rozhodne čas registrace
tipu Zákazníka do Soutěže.
6. Výhry a určení pořadí výher:
Hlavní výhra:
1. místo (nejpřesnější tip): 1 x voucher od společnosti INVIA v hodnotě 20.000,- Kč
2. místo (druhý nejpřesnější tip): 1 x voucher od společnosti INVIA v hodnotě 15.000,- Kč
3. místo (třetí nejpřesnější tip): 1 x voucher od společnosti INVIA v hodnotě 10.000,- Kč
Vedlejší výhry:
4. – 8. místo (čtvrtí až osmí nepřesnější tip): 5 x dárkový poukaz od společnosti DECATHLON
v hodnotě 5.000,- Kč
7. Osm (8) zákazníků, kteří se nejvíc přiblíží k správnému číslu (nejpřesněji tipnou), budou
kontaktováni telefonicky prostřednictvím svého obchodního zástupce či obchodního manažera
Organizátora nejpozději do 7 dnů po vyhodnocení Soutěže. Pokud Zákazníka nebude možné
kontaktovat, cenu nezíská a na jeho místo nastupuje další Zákazník v pořadí s nejpřesnějším tipem.
Pokud Zákazník odstoupil od příslušné smlouvy o spotřebitelském úvěru Fajn půjčka nebo Fajn půjčka
Max a jeho zaregistrovaný tip do Soutěže byl vítězný, cenu nezíská a na jeho místo nastupuje další
Zákazník v pořadí s nejpřesnějším tipem.
8. Zákazník, kterého kontaktuje obchodního zástupce či obchodní manažer Organizátora za účelem
předání výhry, je povinen poskytnout Organizátorovi potřebnou součinnost za účelem ověření toho,
jaká osoba přijala hovor – oznámení o výhře.

IV. Vyloučení Zákazníka ze Soutěže
1. Zákazník je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů Organizátora. To platí i o
pokynech Organizátora při telefonickém hovoru nebo o osobní účasti Zákazníka - výherce na předání
ceny. V opačném případě je Organizátor oprávněn Zákazníka ze Soutěže vyloučit. Organizátor je
oprávněn ze Soutěže vyloučit kteréhokoli Zákazníka, který jedná v rozporu s těmito pravidly Soutěže.
2. Vyloučením ze Soutěže Zákazník ztrácí práva plynoucí z účasti v Soutěži a případnou cenu, která
tak propadá. Vyloučí-li Organizátor ze Soutěže výherce ceny, není povinen Soutěž opakovat.
Organizátor není povinen Zákazníka o jeho vyloučení ze Soutěže informovat; učiní tak však na žádost
Zákazníka Soutěže.
3. Zjistí-li Organizátor, že se Soutěže účastní osoba, která nesplňuje podmínky účasti či je vyloučena
z účasti v Soutěži, platí ustanovení předchozího odstavce; k vyloučení ze Soutěže dochází automaticky,
není třeba rozhodnutí Organizátora.

V. Závěrečná ustanovení
1. Cenu poskytuje Organizátor Soutěže. Zákazník, který vyhrál cenu, není povinen cenu přijmout; v
takovém případě cena propadá. Cena propadá také v případě, kdy Zákazník - výherce ceny nesplní

podmínky pro její poskytnutí. Zákazník - výherce nemá nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu.
Vymáhání ceny právní cestou je vyloučeno.
2. Zákazník, který vyhrál a převzal cenu, je povinen řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové
povinnosti, které mu podle právních předpisů vzniknou získáním ceny.
3. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit její
pravidla. Organizátor je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se Soutěže podle vlastního
uvážení a s konečnou platností. Změny pravidel Soutěže budou oznámeny na internetové stránce
www.faircredit.cz.
4. Zákazníci účastnící se Soutěže jsou povinni dodržovat pravidla Soutěže a pokyny Organizátora.
5. Poskytnutí osobních údajů podle těchto pravidel je dobrovolné. Zákazník má jako subjekt údajů
veškerá práva přiznaná Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a dalšími právními předpisy. Zákazník má
především právo požádat Organizátora o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše
uvedeným účelům. Organizátor je povinen Zákazníkovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň
informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou
zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o
povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech
Zákazníka. Zákazník, který se domnívá, že Organizátor zpracovává jeho osobní údaje v rozporu
s platnými předpisy, má právo jej požádat o vysvětlení. Zákazník dále může Organizátora vyzvat k
odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.
V každém případě, kdy se Zákazník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních
údajů (zejména tehdy, pokud Organizátor na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje
nebo Zákazník s vyjádřením Organizátora nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz).
6. Originál těchto pravidel Soutěže je uložen v sídle Organizátora, na adrese Kubánské náměstí
1391/11, 100 00 Praha 10.
7. Tato pravidla Soutěže jsou též uveřejněna na internetových stránkách www.faircredit.cz.

V Praze dne 25. května 2019

Fair Credit Czech s.r.o.

