PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE
„PRÉMIOVÉ PARTNERSKÉ NABÍDKY“
Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Pravidla“) je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce s debetními/
kreditními platebními kartami s logem ČSOB Premium s názvem „Prémiové partnerské nabídky“ (dále jen „Akce“).

Pořadatel a organizátor Akce
Pořadatelem a organizátorem Akce je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150,
PSČ 150 57, Praha 5, IČO: 0000 1350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „Pořadatel“ˇ nebo „ČSOB“).
Akce se týká obchodní značky ČSOB (dále jen „ČSOB“).

Doba trvání Akce
Akce probíhá v době od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022 (dále jen „Doba trvání Akce“), a je rozdělena na jednotlivá období
(dále jen „Období“). Příslušné Období Doby trvání Akce představuje příslušný kalendářní měsíc Doby trvání Akce.

Komu je Akce určena
Akce se v mohou zúčastnit všichni držitelé debetních/kreditních platebních karet ČSOB Premium (dále jen „Klienti“).
Pro jednoznačnou identifikaci Klientů je rozhodující vlastnictví debetní/kreditní platební karty s logem
ČSOB Premium - Mastercard World Elite nebo Visa Infinite vydanou Pořadatelem (dále jen „Karta“).

Účast v Akci
Klient se stane Účastníkem Akce v příslušném Období Doby trvání Akce, ve kterém provede alespoň jednu platbu
Kartou u některého z vybraných obchodníků (dále jen „Účastníci Akce“).
Platbou se pro účely Akce rozumí nákup zboží a/nebo služby zaplacený Kartou, a to jak v kamenných obchodech,
tak na e-shopech (dále jen „Platba“). Do Plateb se nezapočítávají výběry z bankomatů, výběry na přepážkách bank
(Cash-Advance), dále Cash-Back, transakce typu MO/TO a platby karetními řešeními jako např. Curve, PayPal apod.
Vybranými obchodníky se pro účely Akce rozumí společnosti uvedené v seznamu společností vydávaném
v newsletteru Premium, který je uložen na webových stránkách: Newsletter | ČSOB Premium (csobpremium.cz)
a aktualizovaném pro každé příslušné Období (dále jen „Vybraný obchodník“)

Vyhodnocení Akce a odměny
Odměnou v této Akci je zpětná úhrada finanční částky ve výši 10 % z každé Platby (dále jen „Odměna“). Maximální výše
Odměny je stanovena na 1 000 Kč u každého obchodníka zapojeného do této Akce pro každé příslušné Období.
Odměna bude Účastníkovi Akce automaticky převedena na běžný platební účet / na úvěrový účet, ke kterému
je Karta vedena (dále jen „Účet“), a to do 60 dnů od skončení příslušného Období. Pokud Účastník Akce zruší
Účet před připsáním Odměny, nárok na Odměnu zaniká.

Informace Účastníka Akce o zpracování osobních údajů
Účastník Akce 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 Akce, za účelem
vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a předání Odměny, bude Pořadatel zpracovávat osobní
údaje Účastníka Akce, a to jméno, příjmení, Platby, číslo Karty a číslo Účtu. Osobní údaje budou pro shora uvedené
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účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro poukázání Odměny, tedy nejpozději do konce února 2023.
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.

Závěrečné ustanovení
Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění, ani měnit za odměnu
či bonusy z jiných akcí.
Jako příjemce Odměny je Účastník Akce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností
vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Odměny.
Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Odměny.
Pořadatel má právo kdykoliv změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání,
tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit, prodloužit či předčasně ukončit.
O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Klienta/Účastníka Akce, které bude v rozporu s těmito Pravidly
nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce 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 Odměny nebo možnost vyloučení
Účastníka Akce z Akce bez náhrady.
Tato Pravidla jsou přístupná na www.csobpremium.cz a každý Účastník Akce s nimi svojí účastí vyslovuje
bezvýhradný souhlas.
Jakékoliv případné změny Pravidel budou zveřejněny na tomto odkazu, přičemž platí, že změna bude účinná
od okamžiku jejich zveřejnění.
Akci nelze kombinovat s jakoukoli jinou marketingovou akcí pořádanou Pořadatelem v Době trvání Akce na produkt
označený v této Akci jako Karta.
V Praze, dne 1. 6. 2022
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