Úplná a závazná pravidla akce s názvem „Každý krok pomáhá“, platná a účinná od 1. 8. 2019,
(dále jen „pravidla“)


Preambule

1.

Tato pravidla akce s názvem „Každý krok pomáhá“, (dále jen „akce“), stanoví podmínky konání
akce Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem
Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 00, IČO: 471 14 321, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7232, (dále jen „OZP“ nebo
„organizátor“), práva a povinnosti účastníků akce a další otázky, které s akcí souvisejí.

2.

Tato pravidla jsou pro účastníky akce závazná.



Základní pravidla a průběh akce

1.

Pro účast v akci nemusíte být pojištěncem OZP, nemusíte mít ani bydliště v ČR. Musíte být starší
18 let. Akce se může účastnit každý, starší 18 let, (dále jen „účastník“).

2.

Podmínkou účasti v akci je existence platné e-mailové adresy účastníka a jeho registrace na
webové stránce akce www.kazdykrokpomaha.cz, (dále také jen „webová stránka“).

3.

Účastník na webové stránce zaznamenává manuálně denní počet jím ušlých kroků nebo na kole
ujetých kilometrů či uplavaných metrů, (dále jen „kroků“), které jsou následně prostřednictvím
webové stránky účastníkovi přiřazeny do záložky „Moje kroky“ v rámci webové stránky.

4.

Princip akce vychází z dobrovolné účasti a poctivosti účastníka při zaznamenávání kroků. V
případě jakýchkoli pochyb o poctivosti při zaznamenání kroků na webové stránce je OZP
oprávněna účastníka z akce vyloučit, a to bez jakékoli náhrady.

5.

Počítání kroků zajišťuje technické zařízení (krokoměr, chytrý telefon, fitness náramek apod.).
Účastník může využít jakékoliv vlastní zařízení.

6.

Pojištěncům OZP, kteří zadají číslo průkazu pojištěnce EHIC při registraci na webové stránce,
bude připsáno 20 kreditů každý kalendářní měsíc účasti pojištěnce OZP na akci (zadáváním
kroků) s platností 6 kalendářních měsíců od data přípisu.

7.

V rámci záložky „Můj pas“ webové stránky OZP vyhlašuje pro rok 2019 speciální akci. V rámci
České republiky jsou ze strany OZP určena místa a ke každému z nich je vypsána unikátní otázka.
Pokud účastník na otázku správně odpoví, získá do „krokovacího“ pasu jedno razítko. Za šest
razítek je účastník oprávněn získat na specifikované pobočce OZP trekingové hole. Tato speciální
akce platí do vyčerpání zásob trekingových holí.



Všeobecná ustanovení

1.

OZP si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci, včetně práva vyloučit
kteréhokoli z účastníků v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo je obcházel či
jednal v rozporu s dobrými mravy, a to bez náhrady nákladů či újmy, která by vyloučením mohla
účastníkovi vzniknout.

2.

Organizátor není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a internetových sítí, ani za
problémy způsobené jejich přetížením či přetížením přístupů k webové stránce.

3.

V případě sporů souvisejících s konáním akce si OZP vyhrazuje právo konečného rozhodnutí. Na
účast v akci či nárok na jakékoli plnění v rámci akce není právní nárok.

4.

Organizátor je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla akce či akci pozastavit,
odvolat, anebo zrušit, a to i bez náhrady. To platí i pro ad hoc vyhlášenou akci (například pro
daný kalendářní rok). Veškeré změny pravidel nabývají platnosti a účinnosti jejich uveřejněním
na webové stránce. Změna pravidel akce nezakládá nárok účastníka na náhradu nákladů
vynaložených v souvislosti s akcí. Tato pravidla jsou vydána v souvislosti s vypnutím původní
webové stránky, přehráním dat a zprovozněním nové webové stránky.

5.

Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány v propagačních materiálech organizátora v
souvislosti s akcí, avšak tato úplná pravidla akce jsou považována v rámci akce za jediná, úplná a
konečná.



Osobní údaje

1.

Účastník bere v souladu s ustanovením článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“), že pro účely plnění práv a povinností akce
budou ze strany OZP zpracovány jeho osobní údaje v rozsahu čísla průkazu pojištěnce EHIC,
přihlašovacích údajů v rámci webové stránky, obrazových záznamů, a to na dobu konání akce.
Přitom účastníkům akce OZP jednoznačně doporučuje na svém profilu využít přezdívku tak, aby
účastník nebyl jednoznačně identifikovatelný. Účelem zpracování osobních údajů je účast na
akci, vyhodnocení a propagace akce, a to všemi prostředky.

2.

Kontakt na pověřence OZP pro ochranu osobních údajů je Mgr. Ivana Marta Minaříková, Praha
4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 00, dpo@ozp.cz, 261 105 196.

3.

Účastník má právo požadovat od OZP přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby a
požadovat informace podle ustanovení článku 15 nařízení, jejich opravu, popřípadě omezení
zpracování podle článku 18 nařízení a vznést námitku proti zpracování podle článku 21 nařízení,
jakož i právo na přenositelnost údajů podle článku 20 nařízení a podat stížnost u dozorového
orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Účast na akci je zcela dobrovolná. Účastník
má právo na to, aby OZP bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje a doplnila
neúplné osobní údaje.

4.

Účastník dává svolení k využití obrazových záznamů, které zveřejnil v rámci záložky „Nástěnka“
na webové stránce, a to za účelem jejich využití ze strany OZP v rámci propagace akce Každý krok
pomáhá či činnosti organizátora, a to jakoukoli formou.

