
AKCE KALKULATOR.CZ 
1000 KE SMLOUVĚ
(kód akce A2020/01)

kalkulator.cz,  s.r.o.  IČO: 09047948, se sídlem Zubatého 295/5, 150 00 Praha, Smíchov,
zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 329773 (dále jen
“Kalkulator.cz”), která provozuje portál www.kalkulator.cz 

Kalkulator.cz se za dále uvedených podmínek zavazuje poskytnout poukázku v hodnotě 
1000 Kč na nákup u UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod nebo u 
Kaufland Česká republika v.o.s. nebo u Alza.cz a.s (dále jen poukázka) každému 
zákazníkovi, který se v období od 1. 10. 2020 do 31. 10. 2020 zaregistruje na portálu 
www.kalkulator.cz a zároveň do 2 let od registrace prostřednictvím Kalkulator.cz sjedná 
smlouvu o dodávkách elektrické energie a/nebo smlouvu o dodávkách plynu.

Podmínky pro poskytnutí poukázky

Poukázku získá každý, kdo 

a) Se zaregistroval na portálu www.kalkulator.cz do 31.10.2020 a projevil zájem 
zúčastnit se akce stisknutím příslušného tlačítka, a zároveň

b) Do 2 let od registrace podle písm. a) sjedná prostřednictvím Kalkulator.cz 
smlouvu o odběru elektrické energie a/nebo plynu, a zároveň

c) Na základě uzavřené smlouvy podle písm. c) skutečně zahájí odběr elektrické 
energie a/nebo plynu.

V případě sjednání více smluv pro různá odběrná místa má zákazník nárok na více 
příslušný počet poukázek. Pokud však zákazník před sjednáním další smlouvy odstoupil od 
smlouvy, v souvislosti s jejímž sjednáním již poukázku obdržel, nebo takovou smlouvu 
vypověděl, nemá nárok na další poukázku.

Kalkulator.cz bude po splnění podmínek zákazníka telefonicky kontaktovat a umožní mu 
volbu poskytovatele poukázky. Jednou učiněnou volbu nelze dále měnit.

Poukázka bude odeslána pomocí poštovní služby do jednoho měsíce od skutečného 
zahájení odběru elektrické energie a/nebo plynu. 

V případě, že se zákazníka nepodaří v této lhůtě telefonicky kontaktovat nebo se nepodaří 
doručit poukázku na zákazníkem uvedenou adresu, zaniká jeho nárok na její získání. 
Kalkulator.cz neodpovídá za ztrátu, poškození či jiné problémy s nedoručením ze strany 
doručovatele. 

Kalkulator.cz si vyhrazuje právo nahradit poukázku obdobnou v téže hodnotě poukázkou u 
jiného poskytovatele. Zákazník nemůže nárokovat jinou poukázku, než která mu bude 
předána. Poukázku není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění, nebo 
vymáhat soudní cestou. Kalkulator.cz neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. 
Podmínky uplatnění poukázky se řídí podmínkami osoby, u které může být uplatněna, která
také vyřizuje případné reklamace.

Zpracování osobních údajů v rámci této akce

Kalkulator.cz bude zpracovávat osobní údaje zákazníků dle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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 „GDPR“) 
za účelem uskutečnění oprávněného zájmu Kalkulator.cz spočívajícího v podpoře prodeje 

http://www.kalkulator.cz/
http://www.kalkulator.cz/


(reklamy) a propagaci značky Kalkulator.cz a dále v určení, výkonu nebo obhajobě 
právních nároků a obraně před právními nároky.

Informace dle čl. 13 GDPR

Totožnost a kontaktní údaje na správce: kalkulator.cz, s.r.o. IČO: 09047948, se sídlem 
Zubatého 295/5, 150 00 Praha, Smíchov, zapsána do obchodního rejstříku u Městského 
soudu v Praze pod sp. zn. C 329773. 
Účel zpracování osobních údajů: podpora prodeje (reklama) a propagace značky, správce a 
dále určení, výkon nebo obhajoba právních nároků a obrana před právními nároky.
Právní základ zpracování: uskutečnění oprávněného zájmu dle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Kategorie příjemců: osobní údaje nebudou poskytnuté žádnému příjemci.
Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: Správce 
prohlašuje, že osobní údaje subjektů údajů nebudou předmětem předání do třetí země nebo 
mezinárodní organizace.
Doba uchovávání osobních údajů subjektů údajů: do ukončení soutěže a tři roky poté.
Práva subjektů údajů: subjekt údajů má zejména právo požadovat od správce přístup k 
osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, právo na jejich opravu nebo výmaz, 
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na 
přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Poskytnutí osobních údajů není zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem 
na uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Jestliže subjekt údajů 
neposkytne své osobní údaje, nebude moci obdržet bonus dle těchto pravidel.
Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování.
Pro úplnost upozorňujeme, že informace o zpracování osobních údajů v souvislosti 
s registrací a zprostředkováním smluv Kalkulator.cz naleznete zde  .   

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 10. 2020.

https://www.kalkulator.cz/zpracovani-osobnich-udaju

