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PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE PŘÍSPĚVEK NA CHARITU ČSOB PREMIUM

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce 
s názvem „Příspěvek na charitu Premium“ (dále jen „Akce“). Tato pravidla jsou 
jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce (dále jen „Pravidla“). 

Pořadatel a organizátor Akce
Pořadatelem a organizátorem 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 „ČSOB“ nebo „Pořadatel“). 

Komu je Akce určena
Akce se mohou zúčastnit všichni klienti ČSOB, kteří jsou majiteli kreditní karty Premium Karta (dále jen „Premium 
Karta“), (dále jen „Klient“). 

Doba trvání Akce
Akce probíhá v období od 15. 4. 2019 do 14. 8. 2019 (dále jen „Doba trvání Akce“).

Účast na Akci
Účastníkem Akce se stane Klient, který v Době trvání Akce splní následující podmínky:

   Zřídí si zasílání Příspěvku na charitu z Premium Karty
   Klient, který si Příspěvek na charitu zřídí, provede Premium Kartou alespoň 1x platbu (POS transakci),  

ze které odejde příspěvek na charitu

POS transakcí se pro účely této Akce rozumí úhrada zboží a/nebo služby v obchodech a přes internet, zaplacená  
Premium Kartou. Do POS transakcí ve smyslu této Akce nejsou započítány výběry hotovosti z bankomatů nebo  
formou služeb Cash Advance nebo CashBack, a transakce na České poště (dále jen „Platba“).
(dále jen „Účastník Akce“)

O Příspěvku na charitu více na www.csobpremium.cz/portal/pomahame

Odměna
Odměnou v Akci je zážitkový voucher v hodnotě 5 000 Kč od společnosti Mastercard využitelný v programu Priceless 
Prague a dárkový koš Premium (dále jen „Odměna“).
 
Odměnu získá 10 Účastníků Akce, kteří budou vylosováni. Losování proběhne 26. 8. 2019. O losování bude sepsán 
zápis.

Oznámení o získání a předání Odměny
Účastníci Akce, kteří byli vylosováni a získají Odměnu, budou Pořadatelem informováni emailem nejpozději  
do 6. 9. 2019. 

Proces a způsob předání Odměny bude domluven s vylosovaným Účastníkem Akce individuálně.



Informace o zpracování osobních údajů
Pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a předání Odměny, bude Pořa-
datel zpracovávat osobní údaje Účastníka Akce a to jméno, příjmení, email, telefonní číslo a trvalou adresu.
 
Správcem osobních údajů je Pořadatel. Osobní údaje poskytnuté Pořadateli v rámci této Akce budou zpracovávány 
po dobu 1 roku po skončení Doby trvání Akce. 

Osobní údaje nebudou předány mimo EU.

Účast v Akci je dobrovolná a zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast v Akci, bez poskytnutí osobních údajů 
Účastníka Akce není možné se Akce účastnit.

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 
Účastníkovi Akce nevzniká účastí na Akci právní nárok na Odměnu. Odměnu nelze vymáhat soudní cestou.

Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění ani měnit za odměny  
či bonusy z jiných akcí.

Jako příjemce Odměny je Účastník Akce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplýva-
jících 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 kdykoli změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit délku Doby trvání Akce,  
tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s ko-
nečnou platností Pořadatel. 

V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Účastníka Akce, které bude v rozporu s těmito Pravidly nebo v roz-
poru s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce nebo v rozporu s interními pravidly a principy skupiny KBC 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  webu Premia a každý Účastník Akce s nimi svojí účastí vyslovuje bezvýhradný sou-
hlas. 

Jakékoli případné změny Pravidel budou zveřejněny na tomto odkazu, přičemž platí, že změna bude účinná od oka-
mžiku zveřejnění.

V Praze, dne 01. 04. 2019
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