
 Pravidla vánoční akce “Pomáhat je tááák jednoduché.” 

1. ORGANIZÁTOR AKCE 
Organizátorem vánoční akce s názvem „Pomáhat je tááák jednoduché” (dále jen „akce“) je 
společnost:  AERO  Trip  PRO  s.r.o.,  se  sídlem  Pozlovice,  Hlavní  176,  PSČ 763 26, 
IČ: 285 89 131, DIČ: CZ28589131 (dále jen „organizátor“). 
2. DOBA KONÁNÍ AKCE 
Akce je vyhlášena od 6. 12. 2012 do 31. 12. 2012 (dále jen „doba konání akce“). 
3. ÚČASTNÍK AKCE 
Akce se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo 
Slovenské republiky, která je způsobilá k právním úkonům, a která se zároveň v průběhu 
akce  zaregistruje  na  https://www.aerohosting.cz/akce/pomahat-je-taaak-jednoduche-
registrace (dále jen „účastník”). 
4. ÚČAST NA AKCI 
Podmínkou  účasti  v  akci  je  registrace  účastníka  do  akce dle  článku 3  těchto  pravidel  a  
následné založení uživatelského účtu ve službě mojeID (http://mojeid.cz) prostřednictvím 
odkazu na webových stránkách organizátora (https://www.aerohosting.cz/akce/pomahat-
je-taaak-jednoduche),  a  to  v jedné  ze  dvou  úrovní  validace,  provedení  validace  (zadání 
příslušných individuálních PIN kódů – pro nižší úroveň validace se vyžaduje zadání dvou 
PIN kódu doručených účastníkovi prostřednictvím emailu na účastníkem zadanou kontaktní 
emailovou adresu a prostřednictvím sms zprávy na kontaktní telefonní číslo účastníka, pro 
vyšší úroveň validace se vyžaduje zadání tří PIN kódů doručených prostřednictvím email,  
sms zprávy a poštovní zásilkou na kontaktní adresu uvedenou účastníkem). Po provedení 
validace je nutno ještě účet aktivovat prostřednictvím přihlášením se k účtu prostřednictvím 
webového  odkazu  organizátora  (https://www.aerohosting.cz/akce/pomahat-je-taaak-
jednoduche-test-prihlaseni),  kde bude účastník proškolen k užívání mojeID účtu,  přičemž 
minimálně jedno přihlášení k této stránce musí být úspěšné. Validace mojeID účtu a jeho 
aktivace ze strany účastníka musí proběhnout do konce trvání akce.  
Zpracovatelem osobních údajů v rámci služby mojeID a zasilatelem validačních PIN kódů je 
sdružení CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob zapsané v registru zájmových sdružení 
právnických osob u Magistrátu hl. m. Prahy, č. registrace ZS 30/3/98.
V rámci akce budou zohledněny pouze řádně vyplněné registrace služby moje ID realizované 
prostřednictvím Organizátora a plně v souladu s podmínkami akce, jenž budou obsahovat 
veškeré  náležitosti  nutné  ke  splnění  podmínek  registrace.  Účast  v  akci  není  možná  pro 
mojeID účty založené jiným způsobem než je popsáno v tomto bodu pravidel  a založené 
mimo dobu konání akce. 
5. MECHANISMUS ODMĚNY 
Organizátor  poskytne  za  účast  v  akci  odměnu  účastníkovi  nebo  některé  z neziskových 
organizací,  tzv.  Partnerů  akce.  O  určení  odměny  rozhodne  každý  účastník  při  registraci 
k akci. Účastník, který splní podmínky účasti v akci dle bodu 4 při nižší úrovni validace, má 
právo čerpat slevu na služby organizátora ve výši 40 Kč nebo nebo za účast v akci přispěje 
organizátor akce 50 Kč Partnerům akce. Účastník, který splní podmínky účasti v akci dle 
bodu 4 při vyšší úrovni validace (tj. včetně validace kódem PIN3), má právo čerpat slevu na 
služby organizátora ve výši  90 Kč nebo  za  účast v akci přispěje organizátor akce 150 Kč 
Partnerům akce.  Seznam  Partnerů  akce je  k nahlédnutí  u  organizátora  akce  a  může  být 
průběžně doplňován. Rozdělení příspěvků pro Partnery akce bude poměrné. Po registraci 
k akci již nemá účastník právo měnit svoje rozhodnutí ohledně čerpání odměny. 
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V případě,  že se účastník rozhodne pro čerpání odměny prostřednictvím slevy na služby 
organizátora, je povinen určit druh služby, v rámci které bude chtít čerpat získanou slevu, a 
zahájit čerpání slevy nejpozději do 6 měsíců od data ukončení soutěže, jinak nárok na slevu 
zaniká. Sleva bude čerpána prostřednictvím slevového kupónu zaslaného organizátorem na 
e-mailovou adresu  účastníka  uvedenou  při  registraci  do  akce  do  31.1.2013.  V  případě 
nedoručitelnosti slevového kupónu nárok na slevu zaniká. 
Slevy  nelze  jakkoliv  sčítat  či  kombinovat  bez  předchozí  žádosti  účastníka  a  souhlasu 
organizátora. Poskytnutou slevu není možné směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné 
než organizátorem nabízené plnění.
6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Ochrana  osobních  údajů  účastníka,  který  je  fyzickou  osobou,  je  zajištěna  v souladu  se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Účastník souhlasí se 
zpracováním  těchto  svých  osobních  údajů:  jméno,  příjmení,  e-mailová  adresa,  telefonní 
číslo, věk, pohlaví, bydliště a jiné (dále  vše společně jen jako „Osobní údaje“). Osobní údaje  
budou zpracovávány do 30.6.20013. Účastník souhlasí se zasíláním  informací souvisejících 
se službami Organizátora na elektronickou  adresu účastníka uvedenou v registraci a dále 
souhlasí  se zasíláním dalších obchodních sdělení Organizátora na tuto adresu.
7. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY 
Organizátor  si  vyhrazuje  právo  kdykoliv  změnit  pravidla  anebo  podmínky  akce  včetně 
změny doby jejího trvání,  či akci kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností  ode dne  
uveřejnění na https://www.aerohosting.cz/akce/pomahat-je-taaak-jednoduche. 
Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání 
účastníka či jiné osoby, která účastníkovi napomohla či mohla napomoci k  odměně, nebo 
pokud k takovému jednání dojde, bude účastník z akce vyloučen. 
Účast v akci, jakož i plnění s ní spojená nelze vymáhat soudní cestou. 
Účastí v akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat. 
V  ostatním  se  akce  a  vztahy  mezi  účastníkem  a  organizátorem  řídí  Všeobecnými 
podmínkami Organizátora a právním řádem České republiky. 

V  Pozlovicích dne 3.12.2012

Partnery akce jsou:

Samari,  o.s.,  Burešov 4886,  Zlín,  760 01,  IČ:  22671951.  Občanské sdružení  bylo registrováno 
Ministerstvem vnitra dne 5.10.2007 pod registračním číslem VS/1-1/68930/07-R
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