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Pravidla soutěže „Vyhraj poukázku za 300 Kč“
1. Pořadatelem akce je společnost PROFI CREDIT Czech, a. s., se sídlem Klimentská
1216/46,110 00 Praha 1, IČO: 61860069, DIČ: CZ 61860069, zapsána u Městského soudu v
Praze, oddíl B, vložka 2892 (dále jen “pořadatel)”.
2. Informace poskytnuté v rámci soutěže účastník poskytuje výhradně pořadateli. Všechny
dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně akce musí být směřovány výhradně pořadateli
soutěže.
3. Účastníkem akce se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České
republiky, která akceptuje tato pravidla (dále jen „soutěžící“). Akce se nemohou zúčastnit
osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které
se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.
4. Akce probíhá v období od 3. 10. 2018 od 12:00 do 17. 10. 2017 do 23:59 hodin na webu
https://www.proficredit.cz/uzitecne/novinky/soutez-ziskejte-poukaz-na-300-kc-do-mallcz/ a
soutěžící se do soutěže zapojí zodpovězením otázky a zasláním odpovědi na e-mailovou
adresu marketing@proficredit.cz.
5. Zapojením soutěžící souhlasí s pravidly této akce. Výherci poukazů za 300 Kč od
společnosti Mall.cz se stává 10 náhodně vylosovaných soutěžících. V případě, že soutěžící
zároveň požádá o půjčku v termínu soutěže a půjčka mu bude vyplacena, získává poukaz
v hodnotě 1 000 Kč od Mall.cz.
6. Výherci budou o výhře informováni do 7 dní od skončení soutěže. Za účelem zaslání výhry
budou výherci požádáni o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail,
korespondenční adresa a telefonní číslo), a to prostřednictvím e-mailové adresy
marketing@proficredit.cz. Výhra bude rozeslána do 30 dní od ukončení soutěže. Pokud
výherce nedodá potřebné údaje do 14 dní od ukončení soutěže, výhra propadá a výherce na
ni ztrácí nárok.
7. Na výhru nevzniká právní nárok.
8. Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast
v soutěži, a to v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, v případě výherce též korespondenční
adresa. Údaje jsou poskytnuty pouze za účelem pořádání této soutěže a budou po jejím
skončení odstraněny s výjimkou údajů výherců, které budou ponechány v databázi
pořadatele pět let, a to pouze za účelem vedení evidence o výhercích soutěže. Jméno a
přímení výherců je pořadatel oprávněn zveřejnit. Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj
souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat (vyjma udělením zákonného účelu u
výherců) a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Odstraněním údajů bude vyřazen ze
soutěže. Odstranění souhlasu lze provést přes e-mailovou adresu marketing@proficredit.cz.
Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím
zpracovává.
Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních
údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího
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nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil
takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo
likvidaci osobních údajů).
Pořadatel se zavazuje, že nebude osobní údaje předávat mimo EU.
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany osobních údajů se může soutěžící obrátit
na společnost PROFI CREDIT, a. s. na e-mailové adrese ombudsman@proficredit.cz.
9. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při
podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.
10. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Pravidla
soutěže budou dostupná online během soutěže a ještě 30 dnů od jejího konce. Pořadatel si
vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez
dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.
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