
Úplná a závazná pravidla akce „Každý krok pomáhá“  
 

1) Preambule 
 

1. Tato pravidla stanoví práva a povinnosti účastníků, podmínky konání a průběhu akce s názvem 
„Každý krok pomáhá“ (dále jen „Akce“), pořádané Oborovou zdravotní pojišťovnou 
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, sp. zn. A 7232 (dále jen „OZP“). 

 
2. Tato pravidla jsou pro účastníky Akce závazná. 

 
2) Základní pravidla a průběh Akce 

 
1. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba, a to i osoba mladší 18 let, bez ohledu na to, zda je 

pojištěncem OZP či nikoli. Osoba mladší 18 let se může Akce účastnit pouze se souhlasem 
zákonného zástupce, který je tato osoba povinna na vyžádání OZP prokázat. V opačném 
případě má OZP právo takovou osobu bez náhrady z účasti na Akci vyloučit. Zákonný zástupce 
za účast osoby mladší 18 let, resp. sama osoba mladší 18 let, nese odpovědnost (např. 
v souvislosti s čl. 2 odst. 12 těchto pravidel, ale i obecně, zejm. za případně způsobenou škodu) 
dle platných právních předpisů. 

 
2. Zájemci o účast na Akci se v době konání Akce registrují na internetové stránce 

www.kazdykrokpomaha.cz (dále jen „Internetová stránka“) či v mobilní Aplikaci Každý krok 
pomáhá, která je ke stažení v App Store (pro zařízení s operačním systémem iOS) a Google Play 
(pro zařízení s operačním systémem Android); (společně aplikace Každý krok pomáhá ke 
stažení v App Store a Google Play dále jen jako „Aplikace“). Zájemce o účast v rámci registrace 
vyplní na Internetové stránce či v Aplikaci formulář, v němž uvede své zvolené přihlašovací 
jméno a dále své skutečné jméno a příjmení, pohlaví, rok narození, poštovní směrovací číslo 
svého bydliště a e-mailovou adresu. Zájemce o účast si současně zvolí, zda chce v prostředí 
Internetové stránky či Aplikace vystupovat pod svým zvoleným přihlašovacím jménem či pod 
svým skutečným jménem a příjmením. OZP Účastníkům výslovně doporučuje vystupovat pod 
svým zvoleným přihlašovacím jménem tak, aby nebyli jednoznačně identifikovatelní. 
 

3. V případě, že zájemcem o účast je pojištěnec OZP, může mu účastí v Akci vzniknout nárok na 
kredity využitelné pro pořízení benefitů/příspěvků na různorodé preventivní aktivity (viz 
níže; dále jen „Kredity“). Pokud takový zájemce o účast má v úmyslu umožnit potenciální 
připsání kreditů na jeho účet v aplikaci pro pojištěnce OZP VITAKARTA 
(https://www.ozp.cz/elektronicka-komunikace/informace/vitakarta-online-informace; dále 
jen „VITAKARTA“), uvede při registraci (eventuálně dodatečně na kartě se svými údaji) rovněž 
číslo svého průkazu pojištěnce (EHIC).  

 
4. Součástí registračního formuláře je mimo jiné i odkaz na tato pravidla, jinak dostupný i na 

úvodní straně Internetové stránky a v Aplikaci. Svou registrací zájemce o účast stvrzuje své 
seznámení se s těmito pravidly a stává se účastníkem Akce (dále jen „Účastník“). 
 

5. Účastník v registračním formuláři vyplní svoji tělesnou výšku z důvodu automatického 
dopočítání délky kroku a následného přepočtu počtu kroků na vzdálenost v kilometrech. 

 
6. Účastník na Internetové stránce či v Aplikaci v průběhu Akce ručně zaznamenává denní 

počet jím ušlých kroků (dále jen „kroky“), které jsou mu následně přiřazeny do záložky „Moje 

http://www.kazdykrokpomaha.cz/
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kroky“. K počítání kroků může účastník použít jakékoli technické zařízení (krokoměr, chytrý 
telefon, hodinky, fitness náramek apod.).  
 

7. Účastníci, kteří se Akce účastní prostřednictvím Aplikace, mohou Aplikaci spárovat s aplikacemi 
třetích stran Apple Health (pro iOS) nebo Google Fit a Fitbit (pro Android). Tyto aplikace třetích 
stran (Apple Health nebo Google Fit a Fitbit) v takovém případě mohou do Aplikace odesílat 
data o Účastníkem ušlých krocích automaticky. 

 
8. Každému Účastníkovi – pojištěnci OZP, který alespoň jednou v kalendářním měsíci 

zaznamená své ušlé kroky, bez ohledu na to, zda ručně či automatizovaně na základě 
spárovaní s aplikacemi Apple Health (iOS) nebo Google Fit (Android), bude připsáno 
20 Kreditů do VITAKARTY. Podmínkou připsání kreditu je vyplnění platného čísla průkazu 
pojištěnce (EHIC) v záložce „Profil“ v Aplikaci (viz též čl. 2 odst. 3 věta druhá těchto pravidel). 
 

9. Každému pojištěnci OZP, který se nově registruje do Aplikace, bude do VITAKARTY připsáno 
100 kreditů za registraci. Kredit bude připsán do desátého dne následujícího měsíce po 
měsíci registrace. Kredit může být připsán pouze 1x na unikátní rodné číslo.  
 

10. Každému pojištěnci OZP, který se registroval do Aplikace do 31. dubna 2023, bude 100 
kreditů za registraci připsáno do VITAKARTY do desátého dne následujícího měsíce po měsíci 
prvního přihlášení se do Aplikace po nabytí účinnosti (těchto) aktuálních pravidel Akce. 
 

11. Účastníkům, kteří se účastní Akce prostřednictvím Aplikace, jsou v Aplikaci zobrazena 
konkrétní zajímavá či oblíbená místa v celé České republice (pamětihodnosti, přírodní 
zajímavosti a jiné) jako tipy k návštěvě. Aplikace tato místa označuje jako „zájmové body“, 
které jsou následně uveřejňovány ve „výzvách“ nebo „cílech“. V případě, že Účastník navštíví 
některý z těchto zájmových bodů, může v Aplikaci tuto skutečnost potvrdit.  
 

12. Účastníci mohou do Aplikace nahrávat své pořízené fotografie související s jejich aktivitou. 
Tyto fotografie jsou zpřístupněné ostatním Účastníkům v Aplikaci, kteří je mohou 
komentovat a eventuálně kladně ohodnotit udělením tzv. lajku. Každý týden je vyhodnocena 
„fotografie týdne“, kterou se stane fotografie s největším počtem udělených „lajků“. 
V případě, že se bude jednat o fotografii vloženou Účastníkem, který se účastní jako 
identifikovaný pojištěnec OZP, obdrží tento Účastník 100 Kreditů do VITAKARTY.  
 

13. Účastník smí nahrát pouze vlastní fotografii, kterou sám pořídil. Účastník nahráním fotografie 
dává výslovný souhlas k tomu, aby tato fotografie, stane-li se „fotografií týdne“ (čl. 2 odst. 9 
těchto pravidel), byla s uvedením uživatelského jména či jména a příjmení (podle toho, pod 
čím Účastník v rámci Akce navenek vystupuje) Účastníka použita ze strany OZP, a to během 
trvání soutěže i po jejím skončení v rámci propagace OZP na jejích účtech na sociálních sítích 
či jiných OZP využívaných komunikačních (propagačních) kanálech. Pro toto užití uděluje 
Účastník OZP výslovnou časově neomezenou nevýhradní a bezúplatnou licenci dle ustanovení 
§ 2358 a násl. občanského zákoníku, kterou však OZP není povinna využít. Účastník je kdykoli 
oprávněn po skončení Akce odvolat svůj souhlas s udělením licence, a to kontaktováním OZP. 
Bezodkladně poté, co se OZP o takovémto odvolání souhlasu dozví, zajistí odstranění všech 
dotčených fotografií Účastníka.  
 

14. Účastník je povinen fotografii (následně vkládanou prostřednictvím Aplikace) pořídit tak, aby 
neporušovala jakákoli práva třetích osob (zejm. osobnostní a autorská práva) ani jakékoli 
právní předpisy (např.  regulující reklamu). Vznese-li jakákoli třetí osoba vůči OZP úspěšně 
nárok v souvislosti s Účastníkem vloženou fotografií nebo pokud jakýkoli státní úřad nebo 



orgán uloží OZP v souvislosti s fotografií sankci, je Účastník povinen takovýto nárok či 
pravomocně uloženou sankci OZP nahradit. Uvedené se vztahuje i na případný nárok třetí 
osoby, které byla v souvislosti s vloženou fotografií způsobena škoda či uložena sankce, pokud 
jí bude OZP povinna, byť jen částečně, nahradit. Fotografie nahrané do Aplikace se stávají 
majetkem OZP, která je může využít v rámci propagace Akce po dobu jejího trvání, a to 
jakoukoli formou. 
 

15. Všechny připsané Kredity mají od okamžiku jejich připsání omezenou platnost. Kredity 
připsané v období od 1. 1. do 31. 7. příslušného kalendářního roku exspiruji ke dni 31. 10. 
daného roku. Kredity připsané v období od 1. 8. do 31. 12. příslušného kalendářního roku 
exspirují ke dni 31. 3. následujícího kalendářního roku. 
 

16. Všichni účastníci pak mohou za ušlé kroky a navštívené body (místa) sbírat tzv. achievementy 
(ocenění). Tato ocenění mají jen symbolický charakter a nezakládají žádný nárok na Kredity či 
jakékoli jiné ceny.  

 
17. V návaznosti na tuto Akci, avšak zcela samostatně, mohou proběhnout (další) nejrůznější 

soutěže na sociálních sítích. Jejich obecná pravidla se nachází na internetových stránkách OZP 
(https://www.ozp.cz/web/files/soutez/obecne_podminky_souteze_final.pdf?fbclid=IwAR3ux
lenbuXAnmVZMbmA0N439qxkiW6BxppdHeJX5cuxK5gDymnIp4u14s4). Konkrétní pravidla 
takovýchto soutěží jsou pak vždy zveřejněna v samostatných příspěvcích týkajících se soutěží 
na sociálních sítích, eventuálně pak v jiných komunikačních (propagačních) materiálech OZP. 
 

18. Každý Účastník může navíc v Aplikaci kdykoli povolit (či následně později zakázat) zasílání 
tzv. push notifikací, které ho upozorní na možnost návštěvy některých Cílů v blízkosti svého 
bydliště s ohledem na Účastníkem uvedené poštovní směrovací číslo, či např. na související 
soutěže atd. Na základě obdobných notifikací může být informován i Účastník, který se Akce 
účastní prostřednictvím Internetové stránky.  

 
3) Všeobecná ustanovení, ochrana osobních údajů 

 
1. OZP si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Akci, eventuálně pak 

vyloučit kteréhokoli Účastníka v případě, že by porušoval tato pravidla nebo obecná či 
konkrétní pravidla soutěží (čl. 2 odst. 14 těchto pravidel) a/nebo je obcházel či jednal 
v rozporu s dobrými mravy, a to bez náhrady nákladů či újmy, která by vyloučením mohla 
Účastníkovi vzniknout. 

 
2. OZP není odpovědná za funkčnost sítí mobilních operátorů a internetových sítí ani za problémy 

způsobené jejich přetížením či přetížením přístupů k Internetové stránce, stejně tak ve vztahu 
k Aplikaci. 

 
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. OZP je oprávněna bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla Akce či Akci pozastavit, odvolat, 
anebo zrušit, a to i bez náhrady. Veškeré změny pravidel nabývají platnosti a účinnosti jejich 
uveřejněním na Internetové stránce a v Aplikaci. Změna pravidel Akce nezakládá nárok 
účastníka na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s Akcí.  

 
5. Tato pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována v propagačních materiálech OZP 

v souvislosti s Akcí, avšak tato úplná pravidla Akce jsou považována v rámci Akce za jediná, 
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úplná a konečná. Veškeré změny těchto Pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením na 
Internetových stránkách (současně jsou vyhlášena i v Aplikaci). Každá případná nová/upravená 
verze těchto pravidel je očíslovaná, a to vzestupně. 
 

6. OZP není odpovědná za jakoukoli újmu, kterou Účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či 
pořizováním fotografií, které bude chtít vložit do Aplikace.  

 
7. 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 ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“), resp. se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, na vědomí, že pro účely plnění práv 
a povinností Akce budou ze strany OZP zpracovány jeho osobní údaje v rozsahu jména a 
příjmení, roku narození, pohlaví, e-mailové adresy, poštovního směrovacího čísla svého 
bydliště, čísla průkazu pojištěnce EHIC, přihlašovacích údajů v rámci Internetové 
stránky/Aplikace, obrazových záznamů nahraných Uživateli a polohy (v Aplikaci při požadavku 
Účastníka pro ověření dosažení Cíle), a to v nezbytné míře po dobu konání Akce. Účelem 
zpracování osobních údajů je účast na Akci, vyhodnocení a propagace Akce, a to všemi 
prostředky. 

 
8. Kontakt na pověřence OZP pro ochranu osobních údajů je dpo@ozp.cz. 

 
9. 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. 
 

10. Tato pravidla nahrazují veškeré předchozí zveřejněné verze pravidel Akce. 
 
 
V Praze dne 1. 5. 2023 


