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Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže  

„Soutěž pro nové zákazníky: Uzavři si Online půjčku Creditea a vyhraj iPhone“ 
 

 
 
1. Pořadatel a administrátor  
 
Pořadatelem a administrátorem propagační spotřebitelské soutěže „Uzavři si Online půjčku Creditea a 
vyhraj iPhone“ (dále jen „soutěž“) 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 soutěže a služby zapojené do soutěže  
 
Soutěž probíhá prostřednictvím online formuláře na stránkách www.creditea.cz (dále jen „místo konání 
soutěže“) v období od 25.1. 2021 do 5.3. 2021 včetně (dále jen „rozhodné období“). 
 
Do soutěže se může zapojit účastník, který v průběhu trvání akce uzavře s pořadatelem Smlouvou o 
spotřebitelském úvěru – Online půjčka Creditea (dále jen společně jako „soutěžní smlouva“) a v rozhodném 
období od ní v zákonem stanovené lhůtě dle ust. § 118 ZSU neodstoupí. 
 
3. Účastníci soutěže  
 
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s pobytem na území České republiky, která splní všechny 
podmínky soutěže, uvedené v těchto úplných pravidlech a řádně se do soutěže registruje (dále jen 
„účastník“).  
 
4. Účast v soutěži a předání výher 
 

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

ii. Rozhodným momentem pro určení výhry je okamžik uzavření smlouvy/načerpání první zápůjčky.  
 

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

iv. Výhercem ceny – v rozhodném období je za každý kalendářní týden zpětně z celkového počtu 
nově uzavřených smluv vylosován jeden zákazník, který se stane výhercem mobilního telefonu. 
V návaznosti na době trvání spotřebitelské soutěže bude vylosováno celkem 6 výherců mobilních 
telefonů za 6 týdnů trvání soutěže. 

 
v. Podmínkou pro účast na soutěži a zisk výhry je, že účastník přijme pravidla soutěže a souhlasí 

s nimi.  
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vi. Distribuce výher probíhá následujícím způsobem: 
Výherci, který uzavřel online půjčku Creditea a bude vylosován v týdenní soutěži bude výhra 
oznámena e-mailem a zaslána formou doporučeného cenného psaní na telefonicky ověřenou 
kontaktní adresu.  

 
vii. Účastník může kontaktovat Pořadatele soutěže prostřednictvím e-mailu ahoj@creditea.cz. 

 
viii. Výhry z reklamních soutěží nebo reklamního slosování jsou osvobozené od daně z příjmu 

v souladu s § 4 odst.1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, v 
hodnotě nepřevyšující 10.000 Kč vč. DPH. U výher převyšujících hodnotu 10 000 Kč odvede daň 
za výherce pořadatel. 

 
ix. Veškeré výhry z této spotřebitelské soutěže, které podléhají dani z příjmu fyzických osob (viz. bod 

x.) jsou uváděny v čisté výši po zdanění, tzn. po odečtení srážkové daně pořadatelem. 
 

x. Soutěže se může zúčastnit každý pouze jednou během soutěžního období. 
 

xi. 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. 

 
 

5. Výhra v soutěžním týdnu  
 

Výhrou v soutěži je: 
 

Mobilní telefon iPhone 11, v černé barvě 
 
Každý týden je vylosován jeden mobilní telefon. Délka trvání soutěže je 6 týdnů, tedy celkem se vylosuje 6 
mobilních telefonů. 

 
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu výher. Na výhry nevzniká právní nárok. 
 
6. Informace o zpracování osobních údajů:  
Zákazník, který se účastní soutěže na základě uzavřené soutěžní smlouvy, bere na vědomí, že za účelem účasti 
v soutěži budou zpracovávány jeho osobní údaje, a to v rozsahu jméno, příjmení, číslo smlouvy, e-mailová 
adresa a kontaktní adresa. Správcem údajů bude pořadatel soutěže, přičemž tyto údaje budou 
shromažďovány výlučně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry. 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 soutěže uplatnil právo na výmaz osobních údajů 
podle čl. 17 GDPR, pořadatel této žádosti vyhoví, nicméně ztrácí tímto právo být účastníkem soutěže 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.  
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7. Závěrečná ustanovení  
 
Posledním dnem, kdy se účastník může registrovat do soutěže, je 5.3. 2021, což je poslední den, kdy musí 
splnit podmínky pro vstup do soutěže – uzavření půjčky Creditea. 
 
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí 
škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.  
 
Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry 
není možné vymáhat soudní cestou.  
 
Ze soutěže jsou vyloučeni obchodní zástupci spolupracující s pořadatelem akce, zaměstnanci pořadatele, 
jejich manželé/manželky, příbuzní v přímé linii, druhové/družky a/nebo osoby žijící s takovými zaměstnanci 
ve společné domácnosti a dále zaměstnanci společností spolupracujících s organizátorem na přípravě této 
soutěže. Těmto osobám nevznikne nárok na výhru v rámci této soutěže. V případě, že se výhercem stane 
osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak 
se výhra nepředá v případě, že administrátor nebo pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na 
spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla 
danému účastníkovi k získání výhry.  
 
Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli 
pozměnit pravidla soutěže, či soutěž 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 
soutěž a těchto úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel.  
 
Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních 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.  

 

  


