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Podmínky soutěže 

„Velká výzva Ondry Synka“ 
dále jen „podmínky“ nebo „podmínky soutěže“   
  

 

Preambule 

 
Účelem těchto podmínek je upravit pravidla soutěže „Velká výzva Ondry Synka“ vyhlášené 

prostřednictvím facebookového profilu společností skupiny AXA v České republice (AXA Česká republika) 

a na stránkách cz.axahealthkeeper.com. Tento dokument upravuje podmínky účasti v soutěži, způsob, 

postup a odevzdání výhry a vymezuje podrobnosti týkající se práv a povinností účastníků soutěže. Soutěž 

je organizována jako spotřebitelská soutěž ve smyslu § 2 odst. 1 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., 

o ochraně spotřebitele.  
 
 

1. Pořadatel a poskytovatel cen 

Soutěž pořádá společnost:  
AXA Management Services s.r.o., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika IČ: 25 67 27 03, 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60002 
(dále jen „pořadatel soutěže“). 
 

2. Účastníci soutěže 

Soutěž je pořádána pro fyzické osoby starší 18 let s korespondenční adresou na území České republiky. 
 
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a ostatních společností patřících do finanční skupiny 

AXA v České republice. 

 

3. Termín konání soutěže 
Soutěž bude probíhat v termínu 5. 11. 2019 až 20. 11. 2019.  

 

4. Pravidla soutěže 
1. Pro účast v soutěži je podmínkou, aby účastník soutěže měl v termínu konání soutěže ve 

svém mobilním telefonu staženou aplikaci AXA Health Keeper, dále jen „aplikaci“, 

dostupnou na internetových stránkách http://axahealthkeeper.cz/ nebo přímo v obchodech 
s aplikacemi App Store pro mobilní telefony iPhone a Obchod Google Play pro mobilní 

telefony s operačním systémem Android, byl v této aplikaci zaregistrován, měl vytvořen 

vlastní uživatelský účet k aplikaci aktivovaný přes zadanou e-mailovou adresu (dále jen 
„účet“) a splnil Velkou výzvu Ondry Synka (viz níže). 

2. Po úspěšné registraci a aktivaci účtu si účastník soutěže v sekci „Monitorování“ k aplikaci 

připojí podporované chytré zařízení nebo fit aplikaci. 
3. V sekci „Výzvy“ přijme Velkou výzvu Ondřeje Synka.  
4. Po přijetí výzvy začne aplikace pomocí připojených zařízení nebo fit aplikací monitorovat 

počet ušlých kroků. Výzva je splněna, pokud aplikace v době, kdy je výzva aktivní, 

zaznamená alespoň sto tisíc kroků. 

5. Soutěžní „Velká výzva Ondry Synka“ bude aktivní od 0:00 SEČ 5.11.2019 do 23:59 SEČ 
20.11.2019 

6. Do soutěže bude zařazen každý, kdo splní podmínky uvedené v bodech 1. až 5. a aplikace 

vyhodnotí soutěžní Velkou výzvu Ondry Synka jako splněnou. 

mailto:info@axa.cz
http://www.axa.cz/
http://axahealthkeeper.cz/


 
 

 
 
 

  

 

AXA Management Services s.r.o., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika IČ: 25 67 27 03, společnost je zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60002 AXA linka: +420 292 292 292, Fax: +420 225 021 200, E-mail: info@axa.cz, 
www.axa.cz 

 

 

5. Výhry  
1. Hlavní cena: 1ks chytré hodinky Garmin Vívoactive 4S. 
2. Druhá cena: 1 ks chytré hodinky Garmin Vívoactive 3. 

3. Třetí cena: 1ks fitness náramek Garmin Vívofit 4. 
4. Jeden soutěžící může vyhrát jen jednu z uvedených výher, pokud není uvedeno jinak. 

 

6. Vyhodnocení  
1. O výherci bude rozhodnuto losováním z databáze uživatelů aplikace, kteří splní podmínky 

soutěže. Losování proběhne v sídle pořadatele soutěže. Informace o výsledcích losování 
všech cen budou zveřejněny 26. 11. 2019 na facebookovém profilu společností AXA v České 

republice.   
2. Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím sítě Facebook  nebo e-mailem. 

Vylosovaný účastník soutěže (resp. účastník, který má být ve smyslu vyhodnocení soutěže 

výhercem) je povinen do 3 kalendářních dní ode dne oznámení podle předcházející věty 

reagovat oznámením, zda výhru přijímá, jinak ztrácí nárok na výhru. 

3. Účastník soutěže má právo výhru odmítnout, a to prostřednictvím soukromé zprávy přes síť 
Facebook nebo e-mailem na adresu: cz.axahealthkeeper@axa.cz. Losováním bude určen 

i 1 náhradník, který získá výhru v případě, že z jakéhokoliv důvodu nezíská výhru výherce. 
V případě, že výhru z jakéhokoliv důvodu nezíská ani náhradník, výhry propadají ve prospěch 
pořadatele soutěže. 

4. Hlavní cena bude výherci předána osobně v sídle pořadatele 3. 12. 2019 v 17:30. Ostatní ceny 
budou výhercům zaslány doporučeně poštou.  

5. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účastníci soutěže berou na vědomí, 
že nemohou požadovat cenu ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než určí pořadatel 

soutěže. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky 
související s výhrou a jejím využitím. Výhry v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou. 

6. Výměna cen za peněžní hotovost je vyloučena.  

 

7. Daně 
Hodnota žádné výhry v soutěži nepřevyšuje 10 000,- Kč a je, dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
příjmů, v platném znění, osvobozena od daně z příjmů fyzických osob.  

 

8. Zvláštní ustanovení 
Pořadatel soutěže nehradí žádné náklady, které vzniknou výherci nebo účastníkům soutěže 

v souvislosti s účastí nebo výhrou v soutěži.  

 

9. Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti 
1. Účastník soutěže bere na vědomí, že Pořadatel soutěže bude jako správce osobních údajů za 

účelem realizace soutěže a jejího vyhodnocení a na základě svého oprávněného zájmu 
zpracovávat osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, uživatelské jméno, datum narození, e-

mailová adresa po dobu konání soutěže a následně po dobu nezbytně nutnou k vypořádání 

všech nároků ze soutěže vzniklých.  
2. Účastník zapojením se do soutěže potvrzuje, že byl seznámen s tím, že podrobnější informace 

o zpracování osobních údajů a svých právech s tím spojených nalezne na www.axa.cz. 
V případě neposkytnutí osobních údajů není účast v soutěži možná. 

3. Výherce, resp. příjemce výhry může udělit Pořadateli soutěže souhlas s umístěním jeho 
fotografie vyhotovené při převzetí výhry za účelem marketingových aktivit Pořadatele 
soutěže a ostatních společností z finanční skupiny AXA na jejich webové stránce nebo 

prostřednictvím jejich profilů po dobu uvedenou v souhlasu na sociálních sítích bez nároku 

na finanční či jinou odměnu. Souhlas s vyhotovením a použitím fotografií udělí na 

samostatném dokumentu a může ho kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele 
soutěže. 

 

10. Závěrečná ustanovení 
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1. Ustanovení těchto podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na platformě AXA 
Health Keeper (cz.axahealthkeeper.com) pořadatele soutěže. 

2. Účastí v soutěži projevuje každý účastník souhlas s pravidly soutěže obsaženými v těchto 

podmínkách, s tím že pořadatel soutěže je oprávněn zveřejnit jména výherců na 

facebookovém profilu společností AXA v České republice v rozsahu jméno a příjmení.  
3. Ustanovení těchto podmínek je možné jednostranně měnit a doplňovat ze strany pořadatele 

vyhlášením jejich nového znění, přičemž každá jednotlivá změna nebo doplnění je účinná 

okamžikem zveřejnění způsobem podle bodu 1. tohoto článku. 
4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže každého účastníka, který by jednal 

v rozporu s pravidly této soutěže, pokusil se získat výhru podvodným jednáním, v  rozporu 
s dobrými mravy, nebo který by svým jednáním jakkoliv poškozoval dobré jméno pořadatele 

nebo společností patřících do skupiny AXA. 
5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na posouzení splnění podmínek soutěže a rozhodnutí 

o jejich splnění, resp. nesplnění.  

6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž odvolat, přerušit, odložit, prodloužit, omezit 
nebo ukončit bez vyhlášení výherce nebo odevzdání ceny.  

 
 

 

V Praze, 5. 11. 2019 
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