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Oficiální pravidla propagační spotřebitelské akce  
„30denní bezúročné období s půjčkou Creditea“ 

 
 
 
1. Pořadatel a administrátor  
 
Pořadatelem a administrátorem propagační spotřebitelské akce „30denní bezúročné období s půjčkou 
Creditea“ (dále jen „akce“) je společnost Provident Financial s.r.o., IČ 256 21 351, se sídlem Olbrachtova 
2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika (dále jen „pořadatel“).  
 
2. Termín konání akce a služby zapojené do akce  
 
Akce probíhá prostřednictvím online formuláře na stránkách www.creditea.cz (dále jen „místo konání akce“) 
v období od 5.3.2021 do 30.6.2021 včetně (dále jen „rozhodné období“). 
 
Do akce se může zapojit účastník, který v průběhu trvání akce uzavře s pořadatelem Smlouvou o 
spotřebitelském úvěru – Online půjčka Creditea (dále jen společně jako „akční smlouva“) a v rozhodném 
období od ní v zákonem stanovené lhůtě dle ust. § 118 ZSU neodstoupí. 
 
3. Účastníci akce  
 
Akce se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s pobytem na území České republiky, která splní všechny 
podmínky akce, uvedené v těchto úplných pravidlech a řádně se do akce registruje (dále jen „účastník“).  
 
4. Účast v akci 
 

i. Do akce se může zapojit každý zákazník, který v průběhu rozhodného období uzavře Online půjčku 
Creditea s pořadatelem akce.  
 

ii. Rozhodným momentem pro vstup do akce je okamžik uzavření smlouvy/načerpání první zápůjčky.  
 

iii. Uživatel se nemusí pro účast v akci dále registrovat.  
 

iv. Účastník může kontaktovat Pořadatele akce prostřednictvím e-mailu ahoj@creditea.cz. 
 

v. Akce se může zúčastnit každý pouze jednou během rozhodného období. 
 

vi. Bezúročné období je aktivní po dobu 30 dní od okamžiku načerpání zápůjčky. Tzn., že zákazník si 
může zkontrolovat ve svém online Zákaznickém účtu v historii transakcí alokaci svých plateb 
ponížených o úrok. 
 

vii. V případě, že účastník v rozhodném období uzavře Smlouvu o spotřebitelském úvěru - Online 
půjčku Creditea opakovaně, právo na účast mu vznikne pouze u první smlouvy a prvního čerpání 
půjčky v pořadí. 
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5. Informace o zpracování osobních údajů:  
Zákazník, který se účastní akce na základě uzavřené akční smlouvy, bere na vědomí, že za účelem účasti v akci 
budou zpracovávány jeho osobní údaje, a to v rozsahu jméno, příjmení, číslo smlouvy a e-mailová adresa. 
Správcem údajů bude pořadatel akce, přičemž tyto údaje budou shromažďovány výlučně za účelem 
vyhodnocení akce. Ihned po ukončení účelu zpracování budou tato data smazána. Účastník může proti 
zpracování osobních údajů vznést telefonicky nebo e-mailem námitku. Účastník bere na vědomí, že pokud by 
v průběhu akce uplatnil právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR, pořadatel této žádosti vyhoví, 
nicméně ztrácí tímto právo být účastníkem akce z důvodu, že jej nebude možno identifikovat.  
Každý účastník jako subjekt údajů mimo jiné právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu a výmaz 
zpracovávaných osobních a identifikačních údajů. Veškerá práva subjektu osobních údajů mohou být uplatněna na 
telefonním čísle 800 33 55 33 nebo na e-mailové adrese ahoj@creditea.cz.  
 
6. Závěrečná ustanovení  
 
Posledním dnem, kdy se účastník může registrovat do akce, je 30.6.2021, což je poslední den, kdy musí splnit 
podmínky pro vstup do akce – uzavření půjčky Creditea. 
 
 
Účastník akce si nemůže nárokovat jiný typ akce, než která je nabízena a nemá nárok akci reklamovat.  
 
Pořadatel může termín konání akce prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli 
pozměnit pravidla akce, či akci úplně zrušit bez udání důvodů. Taková skutečnost bude uvedena na stránkách 
www.creditea.cz.   
 
V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli materiálu, prezentujícím tuto 
akci a těchto úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel.  
 
Pořadatel tímto informuje účastníky, že na webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za 
účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných 
webových prohlížečů.  


