
 

 

 
Soutěž pro zákazníky Fair Credit Czech s.r.o. 

FAIR MÁNIE 

 

I. Organizátor a pořadatel soutěže 

1. Organizátorem a pořadatelem soutěže FAIR MÁNIE (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 Fajnpůjčka v době 

od 6. 5. 2021, 00:00 hodin do 16. 6. 2021, 23:59 hodin (dále jen „Zákazník“). Soutěž se 

vztahuje pouze na nové Zákazníky, tedy na Zákazníky, kteří v současné době nevyužívají 

žádný z úvěrových produktů Organizátora a ani v minulosti žádný z úvěrových produktů 

Organizátora nevyužívali – tzv. první půjčky, a dále se Soutěž vztahuje na Zákazníky, kteří 

v současné době nevyužívají žádný z úvěrových produktů Organizátora, ale v minulosti  

některý z úvěrových produktů Organizátora využívali, avšak tento spotřebitelský úvěr byl již 

ze strany Zákazníka doplacen (smlouva o spotřebitelském úvěru již není aktivní) –  tzv. 

obnovené úvěry. Soutěž se nevztahuje na souběžně uzavřené smlouvy o spotřebitelském 

úvěru a refinancování stávajících spotřebitelských úvěrů. 

3. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni obchodní zástupci spolupracující s Organizátorem, a dále 

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 účastí v Soutěži a dále projevit souhlas s těmito pravidly (zaregistrovat se). 

5. Zákazník, který projeví souhlas s účastí v Soutěži a s těmito pravidly (zaregistruje se), dává 

výslovný souhlas s tím, aby Organizátor Soutěže pro účely realizace této Soutěže 

shromažďoval osobní údaje, které Zákazník při registraci do databáze účastníků Soutěže 

poskytne, a to v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo a číslo smlouvy o spotřebitelském 

úvěru.  Účastí v Soutěži bere Zákazník na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů 

pro účely realizace (tedy vedení, organizace a vyhodnocení) této Soutěže, veřejné vyhlášení 

výherce (zejména na webových stránkách a sociálních sítích Organizátora) a kontaktování 

výherce a předání výhry. V případě, že Zákazník své souhlasy v průběhu Soutěže odvolá, 

ztrácí právo na účast v Soutěži a tím i na případnou výhru. 

6. Správcem osobních údajů je Organizátor Soutěže. 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 6. 5. 2021, 00:00 hodin do 16. 6. 2021, 23:59 hodin. 

2. Výherce bude elektronicky vylosován z anonymizované databáze účastníků Soutěže, kdy 

každému ze Zákazníků bude přiřazeno jedinečné číslo. Databáze účastníků Soutěže bude 

generována dle data podpisu smlouvy o spotřebitelském úvěru Fajnpůjčka. Každé číslo může 

být vylosováno pouze jednou. 

3. Do databáze účastníků Soutěže bude zařazen pouze takový Zákazník, který v době od 6. 5. 

2021, 00:00 hodin do 16. 6. 2021, 23:59 hodin učiní následující: 

a. zavolá na zelenou linku Organizátora: 800 050 268, 800 888 120 nebo 

800 800 122, a za součinnosti pracovníka call centra Organizátora vyplní 

registrační formulář (přihlášku) do Soutěže, anebo 

b. Zákazník sám vyplní a následně odešle elektronický registrační formulář 

pro přihlášení do Soutěže uveřejněný na internetových stránkách Organizátora 

www.faircredit.cz/fair-manie-2021 

4. V soutěži budou uděleny tyto výhry (6krát hlavní cena a 30krát vedlejší cena): 

6 ks               Robotický vysavač – hlavní cena 

6 ks  Bluetooth reproduktor – vedlejší cena 

6 ks  Digitální budík – vedlejší cena 

6 ks Meteostanice – vedlejší cena 

6 ks  Fitness náramek – vedlejší cena 

6 ks Osobní diagnostická digitální váha – vedlejší cena 

Celkem bude uděleno 36 výher. Každý týden, v návaznosti na jednotlivá soutěžní kola, bude 

udělen: 

1 ks Robotický vysavač, 1 ks Bluetooth reproduktor, 1 ks Digitální budík, 1 ks Meteostanice, 

1 ks Fitness náramek a 1 ks Osobní diagnostická digitální váha. 

5. Termíny soutěžních kol: 

a. 6. 5. – 12. 5. 2021 

b.  13. 5. – 19. 5. 2021 

c.  20. 5. – 26. 5. 2021 

d.  27. 5. – 2. 6. 2021 

e. 3. 6. – 9. 6. 2021 

f. 10. 6. – 16. 6. 2021 

6. Soutěž bude vyhodnocována každý týden, a to vždy v návaznosti na jednotlivá soutěžní kola, 

resp. vždy po ukončení jednotlivého soutěžního kola. 

 

 

http://www.faircredit.cz/


 

 

Soutěž bude vyhodnocena: 

 

a. dne 13. 5. 2021 

b. dne 20. 5. 2021 

c. dne 27. 5. 2021 

d. dne 3. 6. 2021 

e. dne 10.6. 2021 

f. dne 17. 6. 2021 

  

Během Soutěže (od 6. 5. 2021 do 16. 6. 2021) může jeden konkrétní Zákazník vyhrát pouze 

1krát. Jestliže Zákazník v rámci Soutěže vyhraje hlavní nebo vedlejší cenu, bude tento 

výherce následně z probíhající Soutěže vyřazen. 

7. Zákazník, který se zaregistruje do Soutěže a následně: 

• od smlouvy o spotřebitelském úvěru Fajnpůjčka v zákonné lhůtě 14 dnů odstoupí, nebo 

• proti němu bude zahájeno insolvenční řízení, 

bude ze Soutěže vyloučen. 

Výherce bude telefonicky kontaktován (na kontaktní telefonní číslo, které Zákazník uvedl při 

registraci do databáze účastníků Soutěže) a informován o výhře nejpozději do 5 pracovních 

dnů ode dne vyhodnocení Soutěže, a zároveň bude výherce informován o datu předání výhry. 

Jméno výherce (v rozsahu jména a příjmení) bude zveřejněno na internetových stránkách 

Organizátora www.faircredit.cz  

 

8. Převzetí výhry, která je předávána osobně zástupcem Organizátora je podmíněno podpisem 

předávacího protokolu ze strany výherce i zástupce Organizátora, a to ve dvou vyhotoveních. 

 

9. Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni. 

 

IV. 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. Organizátor nenese odpovědnost za vady výhry, Organizátor neposkytuje na výhru žádnou 

záruku. Na výhru nevzniká právní nárok. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu výhry. 

2. Nárok na výhru nelze převést na jinou osobu. Výherce nemá nárok na žádnou věcnou ani jinou 

náhradu. Vymáhání ceny právní cestou je vyloučeno. Pokud výherce výhru nepřevezme i přes 

opakované výzvy do 1 měsíce od data prvního kontaktování, výhra propadá Organizátorovi, 

a to bez náhrady. 

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 

internetových stránkách Organizátora 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 Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 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) (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 zveřejněna na internetových stránkách Organizátora 

www.faircredit.cz, a to po dobu trvání Soutěže. 

 

V Praze dne 5. května 2021 

Fair Credit Czech s.r.o. 

 

http://www.faircredit.cz/
http://www.uoou.cz/
http://www.faircredit.cz/

