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Pravidla soutěže „Bezpečnost má zelenou“ s Kolem pro život 2022 
 
Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla 
spotřebitelské soutěže „Bezpečnost má zelenou“ s Kolem pro život 2022 (dále jen „soutěž“). 
 
1) Organizátor soutěže 
 
Organizátorem soutěže je společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 
471 16 617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 (dále jen „pojišťovna Kooperativa“).  

 
2) Místo a doba konání soutěže 

 

Soutěž se koná od 5. 12. 2022 do 11. 12. 2022 na webu pojišťovny Kooperativa ve 
spolupráci s projektem Kolo pro život (dále jen „KPŽ“). Soutěž probíhá prostřednictvím 
online kvízu na: https://www.koop.cz/bezpecnost-ma-zelenou/cyklistika/soutez-zima-
jako-vyzva 
   

 
3) Účastníci soutěže 

 
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 16 let, která kompletně vyplní soutěžní 
kvíz umístěný na https://www.koop.cz/bezpecnost-ma-zelenou/cyklistika/soutez-zima-jako-vyzva 
a kvíz odešle prostřednictvím tlačítka „Odeslat kvíz do soutěže“. Odkaz na kvíz bude umístěn na 
oficiálních sociálních sítích pojišťovny Kooperativa a projektu KPŽ. Výše uvedeným jednáním 
účastník zároveň vyjadřuje a potvrzuje souhlas s těmito Pravidly. 
 
4) Podmínky soutěže 

 
Podmínkou zařazení do soutěže je vyplnění kvízu na webu: https://www.koop.cz/bezpecnost-ma-
zelenou/cyklistika/soutez-zima-jako-vyzva včetně požadovaných identifikačních a kontaktních 

údajů účastníka soutěže. URL soutěže se účastník dozví na oficiálních sociálních sítích, webu 
pojišťovny Kooperativa a přes komunikační kanály projektu KPŽ. Účastník soutěže je povinen 
v rámci soutěžního kvízu odpovědět na položené otázky. Ve spodní části soutěžního kvízu je 
účastník soutěže povinen uvést své identifikační a kontaktní údaje. Kompletně vyplněný 
soutěžní kvíz je účastník soutěže povinen odeslat prostřednictvím tlačítka „Odeslat kvíz do 
soutěže“. 
 
Pokud nebude soutěžní kvíz vyplněn dle výše uvedených dispozic, je organizátor soutěže 
oprávněn takto nedostatečně vyplněný soutěžní kvíz ze soutěže vyřadit a nezahrnout jej do 
slosování o ceny. 
 
5) Určení výherce a podmínky získání výher, ceny pro výherce 

 
Po skončení soutěže 11. 12. bude ze všech soutěžících, kteří splnili podmínky této soutěže a 
odpověděli na všechny kvízové otázky, náhodně vylosováno celkem 6 výherců. První místo: VIP 
KPŽ Premium, druhé místo: 2 výherci, kteří dostanou permici 3+1 VIP, třetí místo: 3 výherci, 
kteří dostanou permici KPŽ Life.  
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6) Kontaktování výherce, předání cen 
 
Do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže budou výherci organizátorem soutěže kontaktováni za 
účelem dohodnutí místa, času a způsobu předání ceny, a to prostřednictvím kontaktních údajů 
uvedených ve spodní části soutěžního kvízu. Výherce bude organizátorem soutěže kontaktován 
maximálně 3x.  
 
Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti, na kterém je uvedeno jméno a příjmení 
shodné s údaji vyplněnými v soutěžním kvízu. Výherce obdrží cenu na jím uvedenou e-mailovou 
adresu, a to v elektronické podobě. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo výherce 
odmítne prokázat svou totožnost nebo odmítne cenu z jakéhokoli důvodu převzít, ztrácí právo 
na cenu. Nepodaří-li se některou z cen výherci předat do 31. 12. 2022, zůstává cena v držení 
organizátora soutěže. 
 
7) Další ustanovení  

 
Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících 
se této soutěže. 

 
Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník soutěže nárok na výhru. 

Organizátor si vyhrazuje právo tato Pravidla jednostranně měnit, a to i bez předchozího 
upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních 
nebo jiných důvodů. 

Účast v soutěži ani ceny není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit v penězích. 
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu. 

Organizátor soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové 
adresy nebo jejich nesprávného uvedení do soutěžního kvízu nebo z důvodů ležících na straně 
příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na straně organizátora soutěže. 
 
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 22 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo v případě 
podezření na jednání v rozporu s těmito Pravidly ze strany některého z účastníků soutěže či jiné 
osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry, takového účastníka soutěže 
vyloučit ze soutěže bez nároku na výhru nebo odůvodnění. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní 
může být vyloučen soutěžící, který neuvede všechny požadované náležitosti nebo je uvede 
nepravdivě, nesprávně či nečitelně nebo který nesplňuje jakékoliv jiné podmínky účasti v soutěži.  

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích 
osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher. 
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Zapojením do soutěže je soutěžící srozuměn se zpracováním osobních údajů organizátorem dle 
čl. 8 těchto Pravidel.  
 
8) Zpracování osobních údajů 
 
Organizátor soutěže zpracovává osobní údaje každého účastníka soutěže v následujícím rozsahu: 
jméno, příjmení a e-mailová adresa. Toto zpracování je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu 
organizátora soutěže, kterým je uspořádání soutěže „Bezpečnost má zelenou“ na United Islands 
2022. Účelem zpracování účastníkem soutěže poskytnutých osobních údajů je zařazení účastníka 
soutěže do soutěže, informování účastníka soutěže o výhře a vypořádání výhry. 
 
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži, informování účastníka 
soutěže o výhře a vypořádání výhry. 
 
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže a po dobu nutnou 
pro informování o výhře a vypořádání výhry, nejpozději do 31. 12. 2022. Po zániku účelu 
zpracování budou osobní údaje účastníka soutěže smazány, pokud pro jejich další zpracování 
nebude existovat jiný právní důvod.  
 
Účastník soutěže má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo 
výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na 
přenositelnost údajů.  
 
Zpracování osobních údajů organizátorem soutěže podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. Pokud účastník soutěže nabyde dojmu, že jakékoliv zpracování jeho osobních 
údajů probíhá v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost proti zpracování osobních 
údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů.  

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů se může účastník soutěže 
obracet také na pověřence pro ochranu osobních údajů organizátora soutěže, a to na e-mailové 
adrese dpo@koop.cz.  
 
Tyto podmínky jsou platné a účinné od 5. 12. 2022. 
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