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Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže „Propojte DoKapsy s ČSOB Identitou“ 

(dále jen „Pravidla“) 

 

Smyslem Pravidel je úplná úprava podmínek spotřebitelské soutěže s názvem „Propojte 
DoKapsy s ČSOB Identitou“ (dále jen „Soutěž“).  

Výňatky z Pravidel či zkrácená pravidla Soutěže uvedená v reklamních a propagačních 
sděleních mají pouze informativní povahu. 

 

I. Pořadatel Soutěže  

Pořadatelem Soutěže a vydavatelem Pravidel je Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 
01 350, sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. BXXXVI 46 (dále jen „Pořadatel“). 

 

II. Doba trvání Soutěže 

Soutěž probíhá od 15. 1. 2023 do 15. 2. 2023 (dále jen „Doba trvání Soutěže“). 

 

III. Podmínky účasti v Soutěži 

Do slosování o výhru bude zařazena každá fyzická osoba, která dovršila věku 18 let, má adresu 
pro doručování v České republice a během Doby trvání Soutěže si nově propojí aplikaci 
DoKapsy od ČSOB (dále jen „Aplikace“) s ČSOB Identitou jedním z níže uvedených způsobů 
(dále jen „Účastník“): 

 

 Účastník již má aktivovanou Aplikaci  Účastník ještě nemá aktivovanou Aplikaci  

1. 
 

Účastník otevře Aplikaci a přejde do “Profilu”. Účastník si stáhne Aplikaci z oficiálního 
obchodu s aplikacemi (Google Play, App 
Store). 

2. Účastník zvolí “Přihlásit pomocí ČSOB ID”. Po spuštění Účastník zvolí “Jsem klientem 
ČSOB”. 

3. Otevře se ČSOB Smart klíč, jehož prostřednictvím Účastník propojení potvrdí. 

 

IV. Výhra 

Vítěz slosování vyhrává mobilní telefon Apple iPhone (dále jen „Výhra“). Výhru však nemůže 
získat zaměstnanec Pořadatele.  

 

V. Slosování 

1. Všichni Účastníci budou zařazeni do slosování o Výhru. 

2. Slosování proběhne po skončení Doby trvání soutěže nejpozději do 20. 2. 2023. V Soutěži 
může vyhrát jen jeden Účastník. 

3. V případě, že by se výhercem Soutěže měl stát zaměstnanec Pořadatele, nebude mu 
Výhra předána; v takovém případě bude namísto něho v souladu s Pravidly vylosován jiný 
Účastník splňující podmínky účasti v Soutěži. 
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VI. Poskytnutí Výhry 

1. Pořadatel výherci prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky oznámí, že mu bude 
poskytnuta Výhra. Výhra bude výherci zaslána na jím udanou adresu.  

2. V případě, že z důvodu neposkytnutí nezbytné součinnosti ze strany výherce nebude 
možné výherci Výhru předat nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy Pořadatel výherci odešle 
e-mailovou zprávu s oznámením, že mu bude poskytnuta Výhra, propadne Výhra ve 
prospěch Pořadatele; výherce nemá právo na jakoukoliv kompenzaci ze strany 
Pořadatele.  

3. Pořadatel má právo nepředat Výhru výherci v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné 
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z 
Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry; v takovém 
případě propadne Výhra ve prospěch Pořadatele; a výherce nemá právo na jakoukoliv 
kompenzaci ze strany Pořadatele. 

 

VII. Nakládání s osobními údaji 

1. Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník souhlas s Pravidly Soutěže a zavazuje se je plně 
dodržovat. 

2. Osobní údaje Účastníků budou zpracovány pouze za účelem účasti v Soutěži, předání 
Výhry, výkonu a obhajoby práv a právních nároků Pořadatele, a případně k dalším účelům, 
pokud k nim Pořadatel získá odpovídající právní titul pro zpracování, o čemž bude Účastník 
vždy informován. 

3. Zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely je založeno na právním titulu dle čl. 
6 odst. 1. písm. b) a f) 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 (dále jen „GDPR“). 

4. Osobní údaje budou za výše specifikovanými účely zpracovávány pouze Pořadatelem.  

5. Zpracovávány budou následující osobní údaje: 

Pro účast v Soutěži a předání Výhry provádí zpracování v postavení správce Pořadatel a 
zpracovává: e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně další osobní údaje pro ověření 
souladu s Pravidly a pro předání Výhry výherci;  

6. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k 
profilování. 

7. Detailní informace o zpracovávání osobních údajů a právech subjektu osobních údajů, 
které s tímto zpracováváním souvisejí, jsou uvedeny v dokumentu „Informace o 
zpracování osobních údajů“ přístupném na webových stránkách 
(https://www.csob.cz/portal/csob/ochrana-osobnich-udaju) a v provozních prostorách 
Pořadatele.  

VIII. Společná ustanovení 

1. Pořadatel neodpovídá za vady Výhry ani nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody 
způsobené Účastníkům v souvislosti s užíváním Výhry. Reklamace Výhry u Pořadatele je 
vyloučena. Pořadatel neposkytuje záruku Výhry. 
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2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze Soutěže Účastníky, kteří porušili Pravidla, dále pak 
účastníky, kteří v rámci Soutěže jednají nekalým či podvodným způsobem apod. Účastníci 
vyřazení ze Soutěže nemají právo na žádnou náhradu.  

3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Pravidla či Soutěž zrušit, a to bez udání 
důvodů a bez náhrady; změna Pravidel či zrušení Soutěže je účinná okamžikem zveřejnění 
na internetových stránkách  

https://www.csob.cz/portal/mobilni-aplikace/dokapsy/souteze. 

4. Úplná Pravidla Soutěže a další informace o Soutěži jsou po Dobu trvání Soutěže k dispozici 
na internetových stránkách  

https://www.csob.cz/portal/mobilni-aplikace/dokapsy/souteze. 

 

Československá obchodní banka, a.s. 

https://www.csob.cz/portal/mobilni-aplikace/dokapsy/souteze
https://www.csob.cz/portal/mobilni-aplikace/dokapsy/souteze

