1. Pravidla marketingové akce
Pořadatelem marketingové akce Ušetřeno za katastr (dále jen „akce“) je
společnost Ušetřeno.cz Finanční služby, a.s., IČO 28188667, Lomnického 1742/2a,
Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze, sp. zn. B 12666 (dále jen „pořadatel akce“).
Tato akce není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována
společností Facebook Inc. ani s ní není nijak spojená. Společnost Facebook Inc. není
za akci odpovědná a ani jí z ní neplynou žádné závazky a povinnosti.
2. Termín konání akce
Akce probíhá v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2021 včetně (dále jen „období
akce“) za předpokladu, že pořadatel akce vyvěsí tato pravidla na svých
internetových stránkách www.usetreno.cz (dále jen „webový portál“). Dnem
konání akce se rozumí každý kalendářní den v období trvání akce. Akce se řídí
výhradně těmito pravidly (dále jen „pravidla“). Vyhodnocení akce proběhne vždy
na žádost účastníka, jak je definován dále, nejpozději však do 1 měsíce ode dne
skončení akce.
3. Účastníci akce
Akce se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na
území České republiky, které splní všechny podmínky akce uvedené v těchto
pravidlech (dále jen „účastník“). Z účasti na akci jsou vyloučeni zaměstnanci a
dodavatelé pořadatele akce a společností Ušetřeno.cz s.r.o., IČO: 246 84 295,
Lomnického 1742/2a, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. C 165891, a Nage, s.r.o., IČO: 033 57
988, Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3, vedená u Městského soudu v
Praze sp. zn. C 230681, dále jakékoli další fyzické osoby, které se podílely na vývoji
nebo organizaci této akce a osoby všem zmíněným osobám blízké ve smyslu § 22
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Fyzická osoba
definována v první větě výše může být účastníkem akce pouze jednou.
4. Podmínky účasti v akci
Účastník se zapojí do akce tím, že ve dni konání akce splní současně následující
podmínky:
a)

účastník využije srovnání na webovém portálu,

b)
účastníkovy kontaktní údaje včetně informace o zájmu účastníka o
spotřebitelský úvěr na bydlení, jak jej definuje zákon č. 257/2016 Sb., o
spotřebitelském úvěru (dále jen „hypotéka“), budou předány pořadatelem do
společnosti Nage, s.r.o., IČO: 033 57 988, Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00
Praha 3, vedená u Městského soudu v Praze sp. zn. C 230681 (dále jen
„zprostředkovatel“) nebo osobám zprostředkovatelem pověřeným, za účelem
zprostředkování hypotéky,

c)
na základě bodu b) dojde ke zprostředkování hypotéky ve výši minimálně
1.500.000,- Kč zprostředkovatelem pro účastníka, tedy k uzavření smlouvy o
hypotéce včetně dalších doprovodných smluv (pojištění, zástava apod.), které
vybraný poskytovatel vyžaduje,
d)
účastník poskytne součinnost potřebnou k podání návrhu na vklad,
případně podá návrh na vklad sám,
e)
účastník požádá o proplacení návrhu na vklad a dodá potřebné podklady,
které jsou potřebné pro proplacení návrhu.
5. Přiznání výhody
Výhoda bude přiznána každému účastníku, který splní podmínky akce, výslovně
a prokazatelně o přiznání výhody požádá a výslovně neuvede, že se akce nechce
účastnit nebo se této akce již zúčastnil a obdržel výhodu, jak je definována dále, a
to vše v souladu s těmito podmínkami. Každý účastník může obdržet
kompenzaci v maximální výši 2.000,- Kč za nejvýše jeden (1) podaný návrh
na vklad do katastru nemovitostí. Pokud smlouvu o hypotéce uzavře více
spoludlužníků/účastníků, má nárok na přiznání výhody vždy pouze jeden ze
spoludlužníků/účastníků. Pořadatel si vyhrazuje právo výhodu změnit. Výhoda se
vyplácí pouze za návrh na vklad související s hypotékou zprostředkovanou
zprostředkovatelem. Výhoda nebude nikdy vyplacena přímo účastníkovi,
nerozhodne-li pořadatel akce jinak.
Pokud tuto nebo obdobnou výhodu vyplatí účastníkovi zprostředkovatel nebo
osoba pověřené zprostředkovatelem, považuje se výhoda dle této akce za
vyplacenou.
6. Předání výhody
Účastník je povinen přihlásit se o přiznání výhody nejpozději 5 pracovních
dnů před splatností poplatku za návrh na vklad, jinak výhoda propadá
pořadateli. Výhoda je pořadatelem akce nebo zprostředkovatelem vyplácena
katastrálnímu úřadu dle pokynů účastníka, nikoliv přímo účastníkovi, nerozhodneli pořadatel akce jinak.
Účastník bere na vědomí, že pořadatel má na vyplacení výhody 15 pracovních dnů.
Pořadatel není odpovědný za případnou škodu nebo újmu způsobenou
neuhrazením návrhu na vklad a nevyplacením výhody.
Pokud příslušný katastr nemovitostí z jakéhokoliv důvodu výhodu (poplatek za
podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí) vrátí, propadá tato výhoda
pořadateli.
Pořadatel ani zprostředkovatel neodpovídají za úhradu případných daní z
účastníkem přijaté výhody. Pokud je potřeba výhodu zdanit, musí si toto účastník
zařídit sám.

7. Ochrana osobních údajů
Pořadatel akce bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní
číslo, e-mailová adresa a informace o žádosti a stavu spotřebitelského úvěru na
bydlení účastníka za účelem vyhodnocení splnění podmínek akce. Pořadatel
soutěže bude nad výše zmíněné osobní údaje zpracovávat rovněž údaje předané
účastníkem v souvislosti s vyplacením výhody.
Pořadatel akce bude dále uchovávat výše uvedené osobní údaje účastníků po dobu
10 let od vyhodnocení splnění podmínek akce.
Nage, s.r.o. zpracovává osobní údaje účastníku pro pořadatele, osoby pověřené
Nage, s.r.o. jsou subzpracovateli osobních údajů pro Nage, s.r.o.
Pokud bude mít účastník podezření na porušení svých práv, může se obrátit na
dozorový orgán, tj. Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7.
8. Závěrečná ustanovení
Účastník nemůže nárokovat jinou výhodu, než která mu bude předána.
Pořadatel akce neručí za chyby či poruchy na straně poskytovatelů internetových
služeb.
Pořadatel alce může termín konání akce prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel
akce si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla, či akci úplně zrušit bez udání
důvodů. Taková skutečnost bude uvedena na facebookovém profilu
www.facebook.com/usetreno.cz a/nebo na webovém portálu.
S veškerými informacemi a dotazy se mohou účastníci akce obracet na pořadatele
akce prostřednictvím emailové adresy info@usetreno.cz.
V Praze 18. 9. 2020
Ušetřeno.cz Finanční služby, a.s.

