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SOUTĚŽ PRO KLIENTY ČSOB PREMIUM „BYLO NÁM 5“
Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Pravidla“) je úplná a jasná úprava podmínek soutěže „Bylo nám 5“ (dále jen 
„Soutěž“).

Pořadatel Soutěže 

Pořadatelem Soutěže je Československá obchodní banka, a. s., sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zapsaná 
v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“ nebo  
„Pořadatel“). 

Doba trvání Soutěže 

Soutěž probíhá v období od 1. do 15. června 2021 (dále jen „Doba trvání Soutěže“) 

Komu je Soutěž určena 

Soutěž je určena všem klientům ČSOB, kteří jsou majiteli účtu ČSOB Premium (dále jen „Klient“).

Účast v Soutěži  

Účastníkem Soutěže se stane Klient, který v Době trvání Soutěže odpoví na soutěžní kreativní otázku zveřejněnou 
v červnovém vydání Newsletteru Premium, v pobočkách ČSOB a na webu www.csobpremium.cz/5let a svou od-
pověď odešle prostřednictvím webového formuláře (dále jen „Formulář“), přičemž odpověď pro účely Soutěže musí 
splňovat požadavky originality a kreativity, nesmí obsahovat vulgarismy ani neslušná či jinak nevhodná vyjádření (dále 
jen „Odpověď“), (dále jen „Účastník Soutěže“).

Odesláním Odpovědi bude Účastník Soutěže zařazen do losování o výhry. 

Výhry 

Výhrou v Soutěži jsou:  
Hlavní výhra v celkové hodnotě 5 000 Kč, která obsahuje dárkový poukaz na nákup v internetovém obchodě Alza.cz 
v hodnotě 3 000 Kč a dárkový balíček od společnosti Pepperfield v hodnotě 2 000 Kč, kterou získá 5 vylosovaných 
Účastníků Soutěže (dále jen „Hlavní výhra“).
Další výhra v hodnotě 1 000 Kč, která obsahuje dárkový poukaz na nákup v internetovém obchodě Alza.cz v hodnotě 
1 000 Kč, kterou získá 50 vylosovaných Účastníků Soutěže (dále jen „Další výhra“), (Hlavní výhra a Další výhra, společ-
ně dále jen „Výhra“).

Losování výherců

Losování výherců proběhne do konce června 2021 (vylosovaný Účastník Soutěže dále označován též jako „Výherce“) 
O losování bude vyhotoven zápis. 

Informace o Výhře a předání Výhry 

Výherce bude o získání Výhry informován Pořadatelem bezprostředně po skončení losování, nejpozději následující 
pracovní den, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedl ve Formuláři (dále jen „E-mail“). 
Hlavní výhra bude Výhercům odeslána prostřednictvím České pošty, Další výhra bude Výhercům odeslána elektronic-
ky na e-mail. Výhry budou odeslány ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne losování. 
V případě, že Výhra nebude moci být Výherci doručena z jakýchkoliv důvodů, které neleží na straně Pořadatele, nebo 
odmítne-li Výherce Výhru převzít, Výhra propadá ve prospěch dalšího losovaného Výherce.

Informace Účastníka Soutěže o zpracování osobních údajů 

Účastník Soutěže bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 2016/679 (dále 
„GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, pro účely Soutěže, za účelem 
vyhodnocení Soutěže, informování Účastníka Soutěže o získání a předání Výhry, bude Pořadatel zpracovávat osobní 
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údaje Účastníka Soutěže, a to jméno, příjmení a e-mail. Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány 
po dobu nezbytnou pro poukázání Výhry, nejpozději však do konce července 2021. 
Informace ČSOB o zpracování osobních údajů, které obsahují zejména práva vztahující se ke zpracování osobních 
údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na www.csob.cz/osobni-udaje. 

Závěrečná ustanovení 

Na Výhru v Soutěži není právní nárok, Výhra není soudně vymahatelná. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, 
vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění, ani měnit za výhry či odměny z jiných akcí a soutěží. 
Jako příjemce Výhry je Výherce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících 
z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Výhry.
Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Výhry. Pořadatel nenese 
odpovědnost za jakoukoliv technickou nebo lidskou chybu, k níž dojde během zpracování Formulářů/Odpovědí včet-
ně selhání sítě elektronických komunikací a nedoručení Formuláře/Odpovědi. 
Pořadatel neodpovídá za ztráty nebo škody způsobené během přepravy Výher či zpráv dle těchto Pravidel. 
Pořadatel má právo kdykoliv změnit podmínky této Soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, 
tj. zejména Soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje 
s konečnou platností Pořadatel. 
V případě, že v rámci Soutěže bude zjištěno jednání Účastníka Soutěže, které bude v rozporu s těmito Pravidly nebo 
v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Soutěže nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo 
jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno Pořadatele, vyhrazuje si Pořadatel právo jednotlivé případy 
posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získané Výhry nebo možnost vyloučení 
Účastníka Soutěže ze Soutěže bez náhrady. 
Pravidla jsou uveřejněna na webových stránkách ČSOB Premium a každý Účastník Soutěže s nimi svou účastí  
v Soutěži vyslovuje svůj bezvýhradný souhlas. 
Jakákoliv případná změna podmínek Soutěže bude zveřejněna na webových stránkách ČSOB Premium, přičemž 
platí, že změna bude účinná od okamžiku zveřejnění. 

Další informace naleznou Klienti v červnovém vydání Newsletteru Premium a na webových stránkách ČSOB Premium 
– www.csobpremium.cz/5let.

V Praze dne 1. 6. 2021.
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