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Statut soutěže "Pozdravte kámoše a vyhrajte!" (dále jen 

"statut") 

 
Účelem tohoto statutu je upravit pravidla soutěže realizované společností Union poisťovňa, a. s., 

jako vyhlašovatelem soutěže, pod názvem Pozdravte kámoše a vyhrajte. Tento statut je k dispozici 

u vyhlašovatele soutěže.  

 
1. Vyhlašovatel soutěže 

Vyhlašovatel soutěže je společnost Union poisťovňa, a.s., se sídlem Bajkalská 29/A, SK-813 

60 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31 322 051, zapsaná v Obchodním rejstříku 

Okresního soudu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B jednající prostřednictvím pobočky: Union 

poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku, Španělská 770/2, 120 00 Praha 2 - 

Vinohrady, IČO: 242 63 796, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze, oddíl A, vložka 75819. 

 

 (dále jen "Vyhlašovatel").  

 

2. Trvání soutěže 

Soutěž probíhá od 01.07.2016 00:00 do 31.08.2016 do 23:59 hod.  

 

3. Podmínky účasti v soutěži 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České 

republiky, která splní v době konání soutěže stanovená pravidla soutěže (dále jen 

„soutěžící“), a to: 

 

3.1. Soutěžící bude zaregistrován jako uživatel na sociální síti Facebook – 

www.facebook.com 

3.2.   Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Vyhlašovateli 

či dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže, které vykonávají pro Vyhlašovatele 

činnost vázaných pojišťovacích zprostředkovatelů nebo výhradních pojišťovacích agentů 

nebo pojišťovacích agentů a osoby, které jsou ke kterékoliv z takovýchto osob ve vztahu 

osob blízkých ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.  

 

4. Výhry 

            Ze soutěžících bude vylosováno 20 výherců, z kterých každý získá balíček obsahující 

cestovní deku, cestovní termotašku pro pejsky, set do letadla - polštářek, masku na oči a pecky do 

uší, váhu na zavazadla, zámek na zavazadla, jmenovku na kufr, termo hrnek (dále jen "Výhra"). 

 

 

5. Pravidla soutěže 

a) Soutěž je komunikována na sociální síti /UnionPojistovna. Do soutěže je automaticky 

zařazen každý soutěžící, který: se v období trvání soutěže vyfotí u převlékací kabinky 

označené logem Vyhlašovatele v těchto destinácích: 

Umag -Stella Maris, Rab Lopar - I Padova, Crikvenica - Omorika, Tučepi - Plaža 

Kraj/ Plaža Slatina, Brač - Bol Bretanide Kod Bola, Trogir- Plaža Kampa 

Vranjica, Makarska - Gradska Plaža, Omiš - Gradska Plaža, Baška - Plaža prema 

baškom polju, Ičiči - Uz Marinu a zároveň zveřejní takovou fotografii na sociální 

síti Facebook na své uživatelské ploše jako post veřejný a použije v textu postu 

hashtag #kryjemeunion. 

Soutěžící budou zařazeni do losování tolikrát, kolik postů, splňujících uvedená pravidla soutěže 

zveřejní.  

https://www.facebook.com/UnionPojistovna
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6. Losování a předání výher 

a) Vyhlašovatel se zavazuje vylosovat a zveřejnit na Faceboooku jména výherců Výher 

nejpozději do 15.09.2016. 

b) Každý z výherců bude o své Výhře vyrozuměn zprávou na sociální síti Facebook, nebo 

komentářem k postu, který uveřejnil, a to nejpozději do 15.09.2016. Vyhlašovatel 

současně vyzve výherce na oznámení poštovní adresy, na kterou mu Vyhlašovatel zašle 

Výhru poštou. 

c) Výherce je povinen oznámit Vyhlašovateli poštovní adresu pro doručení výhry do 1 týdne 

od vyzvání Vyhlašovatelem.  

d) Pokud Výherce neoznámí Vyhlašovateli poštovní adresu do 1 týdne od vyzvání 

Vyhlašovatelem, nárok na Výhru ztrácí. 

e) Vyhlašovatel má povinnost poslat výherci Výhru na jím uvedenou poštovní adresu do 2 

týdnů od doručení informace o poštovní adrese podle písm. c) tohoto bodu. 

 

 

 

7. Ochrana osobních údajů   

a) Účastník soutěže zasláním kontaktních údajů, ve smyslu bodu 6 statutu, uděluje 

Vyhlašovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas s užitím a 

se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk, obec trvalého 

pobytu a doručovací adresa, a to za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a 

předání výhry v soutěži. Poskytnutí těchto osobních údajů je povinné a je podmínkou 

pro účast v soutěži. Soutěžící zasláním kontaktních údajů uděluje Vyhlašovateli souhlas 

k zasílání informací a dokumentů souvisejících s vytvořeným postem prostřednictvím 

elektronické, poštovní nebo telefonické komunikace. 

 

 

8. Závěrečná ustanovení 

a) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže, upravenými ve 

statutu, a zavazuje se je plně dodržovat.  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla a podmínky soutěže včetně 

změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode 

dne uveřejnění shora uvedeného na profilu Vyhlašovatele na sociální síti Facebook. 

b) Bude-li mít Vyhlašovatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé 

jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k 

výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to 

platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu 

napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či 

podmínkami, upravenými ve statutu, nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. 

Soutěžícího je rovněž možné vyloučit při podezření na falešný, či pro soutěže uměle 

vytvořený profil na sociální síti.  

c) Vyhlašovatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v 

soutěži (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook). 

d) Účast v soutěži ani nárok na výhry v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 

e) Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná, řízená či jinak spojená s 

elektronickou sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje 

své informace organizátorovi a Vyhlašovateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti 

Facebook. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a Vyhlašovatelem řídí právním 

řádem České republiky 

 


