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Úplné znění pravidel soutěže Piloti 2023 

 

Toto úplné znění pravidel soutěže Piloti 2023 je uveřejněno po celou dobu trvání soutěže na webových 
stránkách: www.svpojistovna.cz a je k dispozici k nahlédnutí u pořadatele soutěže. 

 

I. Pořadatel soutěže 

Pořadatelem soutěže je SV pojišťovna, a.s., IČO: 618 58 714, se sídlem Vyskočilova 1481/4,  
140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
2740 (dále jen „pořadatel soutěže“). 

II. Název soutěže 

Název soutěže zní "Piloti 2023" (dále jen „soutěž“). 

III. Doba trvání soutěže 

Doba trvání soutěže: soutěž bude probíhat na území ČR v období od data vyhlášení/uveřejnění do 
31.12.2023 včetně.      

IV. Účast v soutěži 

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která má ve stanoveném soutěžním 
období platné Pojištění odpovědnosti pilota za škodu způsobenou na vypůjčeném letadle uzavřené 
s pořadatelem soutěže a odpoví správně na soutěžní otázku ve formuláři uvedeném na webových 
stránkách www.svpojistovna.cz (dále jen „účastník soutěže“). 

Účastník soutěže se do soutěže přihlásí odpovědí na soutěžní otázku, a vyplněním svých osobních 
údajů a dalších údajů o své osobě v rozsahu: 

i. jméno a příjmení; 

ii. telefonní číslo; 

iii. e-mail; 

iv. číslo smlouvy; 

v. v jakém leteckém klubu/škole létá. 

V. Výhry a způsob určení výherců 

Určení výherců proběhne slosováním v prostorách pořadatele soutěže komisí pořadatele soutěže 
složené ze tří zaměstnanců. Výherců bude slosováno celkem 10 (deset). 

Pořadatel soutěže věnoval do soutěže tyto ceny: 

1. místo: 20minutový let letounem L-39 Albatros 

2. – 10. místo: sleva na pojištění odpovědnosti pilota za škodu způsobenou na vypůjčeném letadle 
ve výši 500 Kč 

První místo získává 1. (první) vylosovaný účastník soutěže. 

Pořadatel soutěže sděluje zájemcům o účast v soutěži a budoucím účastníkům soutěže, že výhry 
nejsou právně vymahatelné.  

V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo výherce odmítne výhru převzít, ztrácí právo na 
výhru a výhra bude předána dalšímu účastníku soutěže/výherci v pořadí.  

Losování účastníků soutěže a jejich vyhodnocení proběhne nejpozději do 20.1.2024. 

O průběhu slosování bude komisí pořadatele soutěže sepsán protokol. 

http://www.svpojistovna.cz/
http://www.svpojistovna.cz/
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VI. Kontaktování účastníků soutěže a doručení výhry 

Výherce bude o své výhře vyrozuměn na kontaktech (primárně emailové adrese), uvedené v pojistné 
smlouvě, v termínu nejpozději do 20.1.2024 a vyzván k potvrzení, že je připraven výhru převzít. 

V případě, že výherce do 7 dní ode dne odeslání výzvy podle předchozí věty nebude na výzvu reagovat 
nebo výzva nebude na příslušnou e-mailovou adresu doručitelná nebo nepotvrdí, že je připraven výhru 
převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na výhru. 

Termín předání ceny se uskuteční nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od vyhodnocení. 

Cenu není možné vymáhat právní cestou. Místo ceny nelze požadovat finanční náhradu. 

Veškerá komunikace mezi účastníkem soutěže a pořadatelem soutěže bude probíhat primárně formou 
elektronické pošty či prostřednictvím telefonického hovoru. 

VII. Vyloučení ze soutěže 

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a obchodní zástupci pořadatele soutěže. 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže budou ze 
soutěže vyřazeny. Pokud se prokáže, že tato osoba se i přes uvedené podmínky stala výhercem, výhra 
propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o dalším postupu. 

VIII. Práva a povinnosti pořadatele soutěže 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu. Dále má 
právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže, včetně doby jejího trvání, či soutěž ukončit v době jejího 
trvání, a to bez udání důvodu a stanovení náhrady. Cena účastníka soutěže, kterou z důvodů 
spočívajících nikoliv na straně pořadatele soutěže, v případě kdy nebude možné výherce kontaktovat, 
či mu sdělení o ceně oznámit na uvedených kontaktech, propadá ve prospěch pořadatele soutěže.  

Pořadatel soutěže neodpovídá za neoznámení sdělení o výhře z důvodu změny kontaktů účastníka 
soutěže, pokud tato změna nebyla řádně a včas prokazatelně oznámena. Dále pořadatel soutěže 
neodpovídá za neoznámení sdělení o ceně z důvodu spočívajících na třetí straně.  

Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoli škody vzniklé účastníkům soutěže v souvislosti s předáním 
ceny. 

IX. Osobní údaje 

Správcem osobních údajů se pro účely této soutěže rozumí SV pojišťovna, a.s. – našeho pověřence pro 
ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese dpo@svpojistovna.cz. 

Účastník Soutěže bere na vědomí, že SV pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1481/4, PSČ 
140 00 - Michle, IČO: 61858 714, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2740, jakožto správce bude zpracovávat prostřednictvím svého 
oprávněného zaměstnance v  souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů, po 
dobu konání této Soutěže, osobní údaje v rozsahu uvedeném v těchto úplných pravidlech soutěže, na 
základě oprávněného zájmu SV pojišťovny, a.s., a to zejména za účelem (i) organizování řádného 
průběhu soutěže (ii) vyhodnocení Soutěže a (iii) doručení výhry. Osobní údaje budou zpracovávány 
manuálně (v elektronické podobě). V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné se Soutěže 
zúčastnit.  

SV pojišťovna, a.s., tímto účastníka Soutěže informuje, že má právo na přístup k osobním údajům a 
právo vznést námitku proti zpracování. Účastník soutěže má také právo na provedení opravy, doplnění, 
výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Účastník Soutěže má právo podat stížnost u 
Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou 
porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů. 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely soutěže, a to na základě vašeho dobrovolného 
souhlasu. Odvolání souhlasu má za následek vyloučení ze soutěže včetně ztráty nároku na cenu, bylo-
li odvolání souhlasu doručeno správci před jejím předáním. O právech subjektu údajů se dozvíte více 
v dokumentu Informace o ochraně osobních údajů klienta, dostupném na https://svpojistovna.cz/o-
spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/.  
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X. Závěrečná ustanovení 

Účastník soutěže tímto uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím 
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a 
o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších 
předpisů.  

Pořadatel soutěže se při pořádání soutěže zavazuje dodržovat práva spotřebitele ve smyslu zákona  
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

Pořadatel soutěže je oprávněn, aby mohl poskytovat všechny své služby v náležité odborné úrovni se 
všemi znalostmi a dovednostmi, které odpovídají rozsahu činností, jim poskytovaných. 

Zodpovědnost za správnou aplikaci daňových předpisů je věcí výherce. 

Pořadatel soutěže nesmí v souvislosti se svou činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout 
peněžitou  nebo  nepeněžitou  výhodu, která může vést k porušení  povinnosti  stanovené  zákonem    
č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění, jinými právními předpisy v rozsahu, 
v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie 
v oblasti distribuce pojištění, včetně neobvyklé úplaty za poskytovanou službu nebo jakékoli jiné 
neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální. 

 

Praha, 9. ledna 2023 
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