Úplná a závazná pravidla akce s názvem „KAŽDÝ KROK POMÁHÁ“, platná a účinná od
24. 3. 2018 do 31. 3. 2019.
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1. Preambule
Tato pravidla akce s názvem „KAŽDÝ KROK POMÁHÁ“, (dále jen „akce“), blíže specifikují
podmínky konání akce Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví, se sídlem Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 14000, IČO: 47114321, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7232, (dále jen
„OZP“ nebo „vyhlašovatel“), práva a povinnosti účastníků akce a další otázky, které s akcí souvisí,
(dále jen „pravidla“). Tato pravidla jsou pro účastníky akce závazná.

2. Základní ustanovení
1. Vyhlašovatelem a pořadatelem akce je OZP.
2. Akce probíhá od 24. 3. 2018 do 31. 3. 2019, včetně, (dále jen „doba konání akce“).
3. Průběh akce a její pravidla

1. Pro účast v akci nemusíte být pojištěncem OZP, nemusíte být ani starší 18 let,
nemusíte mít ani bydliště v ČR - akce se může účastnit každý.
2. Zúčastnit akce se může každý, kdo má chuť na sobě něco změnit a především pak
pomoci ostatním (cíl akce).
3. Podmínkou účasti v akci je existence platné e-mailové adresy účastníka akce a jeho
registrace na webové stránce akce www.kazdykrokpomaha.cz, (dále také jen
„webová stránka“).

4. Jeden ročník akce má maximálně 14 kol. Každé kolo akce se skládá minimálně z 28
kalendářních dnů. OZP vyhlásí každé kolo na webové stránce a pro každé kolo akce vybere
tři projekty se sociální či zdravotní tématikou, (dále jen „projekt“).
5. Účastník na webové stránce zaznamenává manuálně denní počet jím ušlých kroků nebo na
kole najetých kilometrů či uplavaných metrů, které jsou přiřazeny projektu, který se účastník
rozhodl v daném kole svými přípisy podpořit. Kroky, resp. kilometry nebo metry, které
účastník nasbírá a zapíše, budou v průběhu celého kola
přiřazovány právě tomuto projektu. V dalším soutěžním kole se účastník soutěže opět
rozhodne, který ze tří projektů bude přípisem svých kroků, resp. kilometrů nebo
metrů, podporovat.

6. Princip akce vychází z dobrovolné účasti a poctivosti při zaznamenávání údajů.
V případě jakýchkoli pochyb o poctivosti při zaznamenání údajů na webové stránce je OZP
oprávněna účastníka z akce vyloučit, a to bez jakékoli náhrady.
7. Počítání kroků, respektive kilometrů, zajišťuje technické zařízení (krokoměr,
smartphone, fitness náramek apod.). Účastník může využít jakékoliv vlastní zařízení nebo si
může zařízení (krokoměr) vyzvednout zdarma v klientském centru OZP nebo Mobilní
pobočce OZP. Zařízení bude vydáno osobě starší 10 let, u níž lze
předpokládat schopnost jeho obsluhy a také ztotožnění s cílem akce.

8. Kroky, resp. kilometry, nebo metry, které účastník nasbírá a zapíše, budou v průběhu celého
kola přiřazovány příslušnému projektu. Projekt, který získá v daném kole
nejvyšší počet kroků, resp. ujetých kilometrů, nebo uplavaných metrů, získá podporu

ze strany OZP v hodnotě do 30.000,- Kč. Projekt, který získá druhý nejvyšší počet
kroků, resp. ujetých kilometrů nebo uplavaných metrů, získá podporu ze strany OZP v hodnotě
do 20.000,- Kč. Projekt, který získá nejmenší počet kroků, resp. ujetých
kilometrů nebo uplavaných metrů, získá podporu ze strany OZP v hodnotě do
10.000,- Kč.
9. Nově registrovaným pojištěncům OZP, kteří v daném kalendářním roce zadají číslo průkazu
pojištěnce EHIC při registraci na webové stránce, bude připsáno 100 kreditů do portálu
VITAKARTA ONLINE s platností 6 kalendářních měsíců od data přípisu.
10. Pojištěncům OZP, kteří v daném kalendářním měsíci zadají na webové stránce
alespoň jednou počet ušlých kroků, respektive kilometrů ujetých na kole nebo
uplavaných metrů, a kteří mají zadané číslo průkazu pojištěnce EHIC ve svém účtu na webové
stránce, bude připsáno za každý takový kalendářní měsíc 20 kreditů do portálu VITAKARTA
ONLINE s platností 6 kalendářních měsíců od data přípisu.
4. Všeobecná ustanovení

1. Účastí v akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně
2.

3.

4.

5.

dodržovat.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci, včetně
práva vyloučit kteréhokoli z účastníků v případě, že by takový účastník
porušoval pravidla akce anebo je obcházel či jednal v rozporu s dobrými mravy, a to bez
náhrady nákladů či újmy, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.
Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a internetových sítí, ani za
problémy způsobené jejich přetížením či přetížením přístupů k webové
stránce.
V případě sporů souvisejících s konáním akce si vyhlašovatel vyhrazuje právo
konečného rozhodnutí. Vyhlášené výsledky akce jsou konečné, bez možnosti
odvolání.
Vyhlašovatel je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla akce či akci
pozastavit, odvolat, anebo zrušit, a to i bez náhrady. Veškeré změny pravidel akce nabývají
platnosti a účinnosti jejich uveřejněním na webové stránce. Změna pravidel akce nezakládá
nárok účastníka na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s akcí.

6. Pravidla akce mohou být ve zkrácené verzi komunikovány v propagačních
materiálech vyhlašovatele v souvislosti s akcí, avšak tato úplná pravidla akce jsou
považována v rámci akce za jediná, úplná a konečná.
5. Osobní údaje
Účastník akce uděluje na webových stránkách akce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen „zákon
o ochraně osobních údajů“), resp. Nařízením 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“), pro účely této akce souhlas se zpracováním osobních údajů (konkrétně čísla
Průkazu pojištěnce nebo čísla Průkazu budoucího pojištěnce OZP a e-mailové adresy),
obrazových záznamů, videozáznamů a audiozáznamů, a to na dobu konání akce a jednoho roku po
skončení akce. Tento souhlas je vyhlašovateli účastníkem poskytován za účelem vyhodnocení
a propagace akce a zasílání marketingových sdělení OZP.
Souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Účastník akce si je vědom svého práva
svůj souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na adrese OZP: Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 00.
Kontakt na pověřence OZP pro ochranu osobních údajů je k dispozici na webových stránkách
Oborové zdravotní pojišťovny www.ozp.cz.Účastník akce má právo požadovat od OZP přístup
k osobním údajům týkajícím se jeho osoby a požadovat informace podle ustanovení článku 15
nařízení, jejich opravu nebo výmaz ve smyslu článku 17 nařízení, popřípadě omezení
zpracování podle článku 18 nařízení a vznést námitku proti zpracování podle článku 21 nařízení
(pokud účastník akce vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již
osobní údaje pro tyto účely zpracovány), jakož i právo na přenositelnost údajů podle článku 20
nařízení a podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Poskytování osobních údajů je dobrovolné, účastník akce není povinen dotčené osobní údaje
poskytnout. V opačném případě však nebude možné se akce zúčastnit. Účastník akce si je vědom
svého práva na to, aby OZP bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje a doplnila
neúplné osobní údaje.
Kontakt na pověřence OZP pro ochranu osobních údajů je k dispozici na webových stránkách
Oborové zdravotní pojišťovny www.ozp.cz.
6. Závěrečná ustanovení

1. Tato pravidla akce nabývají platnosti a účinnosti dne 24. 3. 2018.
2. Tato pravidla akce jsou k dispozici na webové stránce.

