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PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE:  

„CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ – DOTAZNÍK“ 
 
 
 
 
Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Pravidla“) je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce s 
názvem „Cestovní pojištění – dotazník“ (dále jen „Akce“). 
 
1. Pořadatel a organizátor Akce 
Pořadatelem a organizátorem Akce je Ušetřeno s.r.o., se sídlem Lomnického 1742/2a, Nusle, 140 00 Praha 
4, IČO: 27388239, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
115735 (dále jen „Pořadatel“).  
 
2. Doba trvání Akce 
Akce probíhá v období od 27. 5. 2021 do 8. 6. 2021 (dále jen „Doba trvání Akce“). 
 
3. Účast na Akci 
Do Akce se zapojí všechny fyzické osoby, které v Době trvání Akce vyplní a odešlou dotazník, který je 
dostupný prostřednictvím hypertextového odkazu v e-mailu (dále jen „Účastník Akce“). Každá fyzická osoba 
se může do Akce zapojit pouze jednou. 
 
Komunikace mezi Pořadatelem a Účastníkem Akce probíhá prostřednictvím e-mailu, na který Účastník Akce 
obdržel odkaz na dotazník (dále jen „E-mailová adresa“). 
 
Z účasti na Akci jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, zaměstnanci společnosti Ušetřeno.cz s.r.o., se 
sídlem Lomnického 1742/2a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 24684295, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165891, a dále zaměstnanci partnerské sítě. 
 
4. Odměny a podmínky pro jejich přiznání 
Do jednoho měsíce ode dne skončení této Akce dojde za účasti alespoň jednoho jednatele Pořadatele k 
vylosování 10 Účastníků Akce, kteří se stanou výherci (dále jen „Výherce“). O losování bude proveden zápis. 
 
Každý Výherce obdrží 1 dárkový poukaz v hodnotě 1000,- Kč do Alza.cz (dále jen „Odměna“). 
 
Jména Výherců budou zveřejněna od 9. 6. 2021 v Poradně na https://www.top-pojisteni.cz/pojistovaci-
poradna, na Facebookovém profilu Top-Pojištění https://www.facebook.com/toppojisteni.cz a zároveň budou 
Výherci informování o výhře do 5 pracovních dnů ode dne losování.   
 
Případné vyobrazení Odměny na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí 
odpovídat skutečné podobě Odměny. 
 
5. Informace o zpracování osobních údajů  
Účastník Akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 
(dále „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, pro účely Akce, za 
účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a předání Odměny, bude Pořadatel jako 
správce zpracovávat osobní údaje Účastníka Akce, a to jméno, příjmení, město bydliště, e-mailová adresa, 
odpovědi na otázky v dotazníku (dále jen „Osobní údaje“). Osobní údaje budou zpracovávány pro shora 
uvedené účely po dobu nezbytnou a dále po dobu nutnou k ochraně oprávněných zájmů Pořadatele. 
 
Výherce účastí v Akci souhlasí s tím, že Zástupce pořadatele zveřejní jeho jméno, příjmení a město bydliště 
na stránkách výše uvedených stránkách, na Facebooku Pořadatele, stejně jako na jeho dalších sociálních 
sítích, které využívá. 
 
 
 
 
 
 

https://usetreno.typeform.com/to/WNYCREdi
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Více informací o zpracování osobních údajů Pořadatelem, které obsahují zejména práva vztahující se ke 
zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na https://www.top-pojisteni.cz/o-
nas/ochrana-osobnich-udaju.  
 
6. Závěrečná ustanovení  
Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění ani měnit za 
odměny či bonusy z jiných akcí. 
 
Účastník Akce je jako příjemce Odměny zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností 
vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Odměny. 
 
Pořadatel neodpovídá za poštovní či jinou přepravu a doručení Odměny či zpráv. Pořadatel neodpovídá za 
případné vady, škody a ztráty vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Odměny.  
 
Pořadatel má právo kdykoli změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího 
trvání, tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit nebo předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či 
námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.  
 
Pravidla jsou přístupná na webových stránkách: 
https://www.top-pojisteni.cz/soutez/vyhrajte-poukaz-v-hodnote-1-000-kc-do-alza-cz 
 
Jakákoliv případná změna podmínek Akce bude zveřejněna na těchto internetových stránkách a změna 
bude účinná od okamžiku zveřejnění. 
 
V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Účastníka Akce, které bude v rozporu s těmito Pravidly 
nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání 
nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno Pořadatele, vyhrazuje si Pořadatel právo 
jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získaných  
Odměn nebo možnost vyloučení Účastníka Akce z Akce bez náhrady.  
 
V případě jakýchkoli nejasností je Účastníkům Akce a zájemcům o účast k dispozici e-mailová adresa 
Pořadatele: marketing@top-pojisteni.cz 
 
Akci nelze kombinovat s jakoukoliv jinou marketingovou akcí pořádanou Pořadatelem v Době trvání Akce. 
 
Tato Akce není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s 
ní není nijak spojená. Společnost Facebook není za soutěž odpovědná a ani jí z ní neplynou žádné závazky 
a povinnosti. 
 
 
V Praze dne 27. 5. 2021 
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