Soutěž pro zákazníky Fair Credit

Tradiční Vánoce
I.

Organizátor soutěže

1. Organizátorem soutěže Tradiční Vánoce (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“).

II.

Účastníci soutěže

1. Účastníkem Soutěže se stane Zákazník, který bude zařazen do databáze účastníků Soutěže.
2. Zákazníkem pro účely této Soutěže je osoba, která je plně svéprávnou fyzickou osobou starší
18 let, a která uzavře s Organizátorem smlouvu o spotřebitelském úvěru Fajn půjčka1 v době
od 4. 11. 2020, 00:00 hodin do 8. 12. 2020, 23:59 hodin (dále jen „Zákazník“). Soutěž se
vztahuje na všechny v tomto období uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru Fajn půjčka,
tedy na nově uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru (tzv. první zápůjčky), souběžně
uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru i refinancování stávajících spotřebitelských úvěrů
včetně obnovených spotřebitelských úvěrů.
3. 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.
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 pro účely této Soutěže
shromažďoval osobní údaje, které Zákazník při registraci do databáze účastníků Soutěže
poskytne v rozsahu: jméno, příjmení, číslo smlouvy o spotřebitelském úvěru Fajn půjčka a
telefonní číslo. V případě, že Zákazník své souhlasy v průběhu Soutěže odvolá, ztrácí právo na
účast v Soutěži a tím i na případnou výhru.
5. 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 4. 11. 2020, 00:00 hodin do 8. 12. 2020, 23:59 hodin.
2. Výherci budou elektronicky vylosování z anonymizované databáze účastníků Soutěže, kdy
každému ze Zákazníků bude přiřazeno jedinečné číslo. Databáze zákazníků bude generována

1

Fajn půjčka je úvěrový produkt, který je poskytovaný s týdenním režimem splácení.

dle data podpisu smlouvy o spotřebitelském úvěru Fajn půjčka. Každé číslo může být
vylosováno pouze jednou.
3. V soutěži budou uděleny tyto výhry:
1 ks

televize LG SMART LED v hodnotě 9.990 Kč vč. DPH

2 ks

iPhone 6S 32 GB v hodnotě 6.999 Kč vč. DPH

3 ks

Krups EA8108 ROMA v hodnotě 5.990 Kč vč. DPH

4 ks

Bezdrátová sluchátka Apple AiPods 2019 v hodnotě 4.590 Kč vč. DPH

4 ks

Kuchyňský robot Bosch MUM 4880 v hodnotě 3.999 Kč vč. DPH

4 ks

Domácí pekárna Guzzanti GZ 620 v hodnotě 1.899 Kč vč. DPH

6 ks

Tyčový mixér Tefal v hodnotě 1.399 Kč vč. DPH

6 ks

Společenská hra Znáte Česko v hodnotě 579 Kč vč. DPH

4. Do databáze účastníků Soutěže bude zařazen pouze takový Zákazník, který není v době
vyhodnocení Soutěže (9. 12. 2020) v prodlení se zaplacením v součtu více jak 1 splátky na
všech spotřebitelských úvěrech, jenž byly Zákazníkovi poskytnuty Organizátorem a
a. zavolá na bezplatnou linku číslo: 800 888 120 nebo linku číslo: 800 800 122, a
s pomocí pracovníka kontaktního centra Organizátora vyplní registrační formulář
(přihlášku) po telefonu, anebo
b. sám vyplní a odešle elektronický registrační formulář uveřejněný na
internetových stránkách Organizátora www.faircredit.cz/vanoce2020
5. Ve středu, dne 9. 12. 2020 bude Soutěž vyhodnocena.
6. Zákazník, který se zaregistruje do Soutěže a následně:
•
•
•

od smlouvy o spotřebitelském úvěru Fajn půjčka v zákonné lhůtě 14 dnů odstoupí,
požádá o oddlužení, příp. konkurs (insolvenční řízení),
nebo bude převeden na oddělení vymáhání pohledávek

bude ze Soutěže vyloučen.

7.

IV.

Každý výherce bude telefonicky kontaktován (na kontaktní telefonní číslo, které výherce
uvedl při registraci do databáze účastníků Soutěže) a informován o výhře nejpozději do 11.
12. 2020, a zároveň bude každý výherce informován o datu předání výhry. Jména výherců
(v rozsahu jména a příjmení) budou zveřejněna na internetových stránkách Organizátora
ww.faircredit.cz/vanoce2020
Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni.

Vyloučení Zákazníka ze Soutěže

1. Zákazník je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů Organizátora. 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. Nárok na výhru nelze převést na jinou osobu. Zákazník - výherce nemá nárok na žádnou
věcnou ani jinou náhradu. Vymáhání ceny právní cestou je vyloučeno. Výhry, které nebudou
převzaty do 23. 12. 2020 propadají ve prospěch Organizátora, a to bez náhrady.
2. 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
internetových stránkách Organizátora www.faircredit.cz.
3. Organizátor nenese odpovědnost za vady výhry, Organizátor neposkytuje na výhru žádnou
záruku.
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 Organizátora
www.faircredit.cz.

V Praze dne 3. listopadu 2020
Fair Credit Czech s.r.o.

