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PRAVIDLA SOUTĚŽE 
 

 
Pořadatel soutěže: 
Pořadatelem soutěže je společnost Home Credit a.s., IČO 26978636, se sídlem Nové sady  
996/25, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 
vložka č. 4401 (dále jen „Pořadatel“). 

 
I. Období soutěže: 

 
Začátek soutěže: 30. dubna 2018 
Konec soutěže: 20. května 2018 

 

II. Podmínky soutěže: 

 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území 
České republiky (dále jen „Soutěžící“), s výjimkou zaměstnanců Pořadatele a osoby jim blízké a 
zaměstnanci společnosti Home Credit International a.s., IČO 60192666, se sídlem Evropská 
2690/17, 160 00 Praha 6 – Dejvice a osoby jim blízké. 

 

 Do soutěže je zařazen každý Soutěžící, který splňuje podmínky uvedené v těchto pravidlech 
soutěže a uveřejní v období trvání soutěže na sociální síti Instagram svoji fotografii s popisem 
@homecreditcz. Každý Soutěžící se může zúčastnit soutěže jen jednou. V případě, že Soutěžící 
uveřejní více fotografií s popisem @homecreditcz, bude pro účely soutěže akceptovaná pouze 
fotografie zveřejněná na Instagramu jako první. 

 

 Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována, vyhodnocována nebo spojena s 
provozovatelem sociální sítě Instagram. Provozovateli Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží 
žádné povinnosti ani práva vůči Soutěžícím a provozovatel Instagramu nemá žádné závazky vůči 

účastníkům soutěže. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být 
adresovány Pořadateli (na adresu uvedenou výše v těchto pravidlech soutěže nebo na e-mail 
info@homecredit.cz). 

 
 

 

III. Mechanismus soutěže: 
 

 Úkolem Soutěžícího je navštívit jedno z doporučených míst  uvedených v  článku na blogu 

(www.blog.homecredit.cz), případně jakékoliv místo v České republice. 

 Soutěžící si na vybraném místě pořídí fotografii své osoby. Fotografii Soutěžící uveřejní na 

Instagram s označením místa, kde fotografie vznikla, přičemž do popisu příspěvku přidá 
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@homecreditcz a #soutezimsHC. 



Interní (neveřejná) informace 
 

 

Interní (neveřejná) informace 
  

 

IV. Výhra a vyhlášení vítěze: 
 

 Výhrou v soutěži je fotoaparát polaroid značky Fujifilm Instax Mini 8.  
 

 Výherce bude určen losováním, které proběhne po skončení soutěže, a to dne 21. 05. 2018. 
 

 Výherce bude informován o výhře na instagramovém profilu Pořadatele - homecreditcz, kde 
bude zveřejněno jeho celé jméno a současně prostřednictvím soukromé zprávy zaslané 
výherci Pořadatelem na stejné sociální síti. 

 Výhra bude výherci zaslána doporučenou zásilkou poštou nejpozději do 30 kalendářních dní 
od data ukončení soutěže na poštovní adresu v České republice, kterou výherce sdělí 
Pořadateli prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu. 

 V případě, že výherce nesdělí Pořadateli svou adresu do 14. dnů od vyhlášení soutěže, bude se 
losovat znovu. 

 
 
V. Ochrana osobních údajů: 

 

 Soutěžící poskytuje zveřejněním fotografie na Instagramu s označením @homecreditcz 
výslovný souhlas s tím, aby Pořadatel v pozici správce zpracoval jím poskytnuté osobní 
údaje (jméno, příjmení, doručovací adresa) v marketingové databázi Pořadatele a 
databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem realizace, vyhodnocení soutěže a 
předání výhry. 

 

 Pořadatel tímto informuje každého Soutěžícího, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje 
ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o 
tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že Soutěžící má právo přístupu k nim a že 
má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o 
zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. 
Zpracovatelem osobních údajů je Pořadatel. Souhlas ke zpracování osobních údajů může 
být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla Pořadatele. 

 
 
VI. Závěrečná ustanovení: 
 

 Účastí v soutěži projevuje Soutěžící souhlas s  pravidly soutěže a zavazuje se všechna tato pravidla bezvýhradně 
dodržovat. Nárok na výhru má pouze Soutěžící, který splní všechny podmínky uvedené v těchto pravidlech 
soutěže. 
 

 Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací soutěže, nepřebírá vůči Soutěžícím žádné 
jiné závazky než stanovené těmito pravidly soutěže a Soutěžící nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany 
Pořadatele než uvedená v  pravidlech soutěže. Pořadatel nenese odpovědnost za vady výhry. 
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 Soutěžícím nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru. Výhry nejsou soudně vymahatelné.  

 

 Výhry v soutěži jsou osvobozeny od daně z příjmů dle platných právních předpisů. Výhru v soutěži nelze směnit 
za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je stanovena.  

 

 Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže, tedy i 
výhrách v soutěži. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání 
důvodů a stanovení náhrady. Taková změna bude provedena zveřejněním na www.blog.homecredit.cz. Změna 
pravidel soutěže nabývá účinnosti dnem následujícím po dni zveřejnění takové změny. 

 Tato pravidla soutěže budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webové stránce 
www.blog.homecredit.cz. 

 

 

 

________________________ 
Za Home Credit a.s. 

 
Ing. Luděk Jírů 
 
předseda představenstva
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