
PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE 
 

„Slavíme, jsme moc rádi, 
že již brzy přivítáme 1 000 000 klienta, 

přidejte se k nám“ 
 
 
 
 

1. POŘADATEL: Top-Pojištění.cz s.r.o., Lomnického 1705/9, 140 00 PRAHA 4, IČ: 27388239, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28492. 

 
2. ORGANIZÁTOR: Top-Pojištění.cz s.r.o., Lomnického 1705/9, 140 00 PRAHA 4, IČ: 27388239, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28492. 
 
 

3. DOBA TRVÁNÍ a PRŮBĚH SOUTĚŽE: Soutěž probíhá v době od 1. února 2018 včetně do 15. 
dubna 2018 včetně. Očekáváme, že klient s pořadím 1000000. bude stanoven přibližně v březnu 
2018, pojištění musí být nejen sjednáno, ale i plně uhrazeno. 

 
4. PODMÍNKY ÚČASTI A ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE: Účastníkem soutěže může být pouze zletilá 

fyzická osoba s trvalým pobytem a doručovací adresou v ČR (dále jen „účastník“). Účastníkem 
soutěže se stanete ten, kdo sjedná („pojistník“) a řádně uhradí pojištění a to sjednané na 
internetových stránkách www.top-pojisteni.cz nebo telefonicky, či písemně uzavřené v termínu 
dle bodu 3. Komunikace s účastníky probíhá prostřednictvím e-mailu uvedeného u zaplacené 
objednávky pojištění. Případně telefonicky na telefonním čísle uvedeném v objednávce 
pojištění tamtéž. 

 
5. URČENÍ VÝHERCE: Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do měsíce po skončení soutěže. 

Očekáváme, že klient s pořadím 1000000. bude stanoven přibližně v březnu 2018, pojištění musí 
být nejen sjednáno a současně také zcela uhrazeno. O výherci rozhoduje pořadí ve vnitřním 
informačním systému pořadatele, a stvrzení stanovení bude provedeno za účasti vedení 
společnosti Top-Pojištění.cz s.r.o. nebo pověřených pracovníků společnosti. Zvolený soutěžící 
bude osloven prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, jenž uvedl do objednávky pojištění, aby 
potvrdil převzetí výhry. V případě, že k reakci v termínu do 7 kalendářních dnů od zaslání e-
mailu nebo telefonátu nedojde, nebo bude odpověď chybná nesrozumitelná apod., bude 
zvolen následující další klient, který splnil podmínky účasti a postup bude opakován později. 
Soutěžící, kteří získají výhru budou vždy vyrozuměni.  

 
7. VÝHRY: jedna výhra pro miliontého klienta a to jeden mobilní telefon Samsung Galaxy A5 

(verze 2017) v černé verzi. 
 

8. PŘEDÁNÍ VÝHER: Výherce bude individuálně kontaktován pořadatelem prostřednictvím e-mailu 
nebo telefonu, k čemuž bude užita e-mailová adresa nebo telefon uvedené v objednávce 
pojištění. V případě reakce do 7 kalendářních bude výhra následně nejpozději do 30 dnů od 
obdržení odpovědi účastníka po dohodě s výhercem výhradně osobně předána v sídle 
pořadatele soutěže. Podmínkou pro předání výhry výherci je pořízení fotografie výherce s 
předanou výhrou. Převzetím výhry od pořadatele soutěže výherce souhlasí s použitím fotografie k 
marketingovým účelům, resp. s uveřejněním fotografie na sociální síti Facebook a dalších 
používaných provozovatelem soutěže, prostřednictvím www stránek pořadatele Top-



Pojištění.cz. V případě, že výherce neodpoví na e-mail nebo telefonát pořadatele do 7 dnů od 
zaslání prvního emailu nebo telefonátu pořadatele s oznámením o výhře, obdrží výhru 
náhradní výherce stanovený pořadatelem. 

 
9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Účastí ve hře pořadatele účastník 

soutěže pořadateli soutěže uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu 5 let 
počínaje začátkem soutěže, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail pro marketingové účely 
(tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro 
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 
480/2004 Sb. Soutěžící, resp. výherce, zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené 
osobní údaje byly po dobu 5 let od začátku soutěže použity a zpracovávány, pokud jde o 
jméno, příjmení a adresu k nabízení produktů a služeb prostřednictvím třetích osob 
pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž. 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to 
písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho 
doručení pořadateli. Soutěžící má dále práva dle §§ 11, 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. 
zejména právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají, a právo žádat o vysvětlení, 
požadovat jejich opravu, blokaci nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci, jakož i právo na 
omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora 
porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na 
ochranu jména. 

 
10. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:  

- účastníci nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel 
tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná 
plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech; 

 
- výhry nejsou právně vymahatelné, nepřevzaté výhry propadají pořadateli; 
-  pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za doručení zpráv či výher;  
-   o jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel;  
- pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěžní akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit 

či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že 
změnu vyhlásí v rámci platných a úplných pravidel soutěže;  

- aktuální a závazné znění pravidel soutěže je veřejně dostupné na webovém portále 
pořadatele, na internetových stránkách www.top-pojisteni.cz a v případě jakýchkoli 
nejasností je soutěžícím k dispozici e-mailová adresa pořadatele: marketing@top-
pojisteni.cz; 

 
- případné vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky 

apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výher a bráno primárně jako ilustrativní a 
vyobrazené není nárokem na výhru nebo její konkrétní plnění;  

- zaměstnanci pořadatele, subjektů spolupracujících na soutěži a partnerské sítě nebudou 
vybráni do losování soutěže. 

 
11. SEZNAM VÝHER A JEJICH POŘADÍ  

Viz. bod 7. 


