Pravidla marketingové soutěže "Vyhrajte vstupenky do science centra!“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové soutěže „Vyhrajte
vstupenky do science centra“ (dále jen „Soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který
upravuje podmínky Soutěže (dále jen „Pravidla“). Pravidla mohou být změněna pouze tak, jak je
v Pravidlech dále uvedeno.

I. Pořadatel soutěže
Pořadatelem Soutěže je společnost Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická
333/150, PSČ 150 57, Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“ nebo „pořadatel“).

II. Termín soutěže
Soutěž probíhá v době od 1. 11. 2017 od 0:00 hod. do 15. 11. 2017 do 23:59 hod., na soutěžní
otázku je možné odpovídat po celou dobu trvání Soutěže.

III. Podmínky účasti v soutěži
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání Soutěže splní podmínky
Soutěže stanovené těmito Pravidly a zašle co nejrychleji ze své e-mailové adresy na e-mailovou
adresu rvalchar@csob.cz svou odpověď na soutěžní otázku, (dále jen „Soutěžící“).
Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, kteří přímo spolupracují na organizaci
Soutěže a osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Soutěžní otázka
Soutěžní otázka se týká science center Svět techniky, Techmánia a iQLANDIA a bude zveřejněna
v listopadovém
newsletteru
ČSOB
premium,
který
je
dostupný
mj.
na https://www.csobpremium.cz/portal/newsletter
Soutěžní otázka je tipovací a rychlostní.
Odpověď na soutěžní otázku spolu s kontaktními údaji Soutěžícího (jméno, příjmení, e-mailová
adresa) zašle Soutěžící na e-mailovou adresu rvalchar@csob.cz.
Jeden Soutěžící z jedné e-mailové adresy může zaslat jednu odpověď. V případě, že Soutěžící
odešle z jedné e-mailové adresy více odpovědí, bude do Soutěže zařazena pouze odpověď, která
byla z e-mailové adresy odeslána jako první.

V. Výhra, určení výherce a předání výhry
Výhrou v této Soutěži jsou vstupenky pro celou rodinu do science centra dle vlastního výběru
v maximálním počtu 6 ks (dále jen „Výhra“).
Výherce si může vybrat ze vstupenek do science center Svět techniky, Techmánia nebo iQLANDIA.
Platnost vyhraných vstupenek je nejméně do 31. 12. 2017
Výherci v této Soutěži se stávají 3 Soutěžící, kteří splní podmínky Soutěže stanovené těmito
Pravidly a odešlou co nejrychleji odpovědi na tipovací otázku tak, jak je uvedeno v Pravidlech a
jejich odpovědi budou správné nebo co nejpřesnější. (dále jen „Výherce“).
V případě shodných odpovědí je rozhodující rychlost odeslaných odpovědí.
Výherci budou kontaktováni e-mailem do 20. 11. 2017
Výhra ve formě voucheru bude Výherci předána premium bankeřém osobně na pobočce ČSOB
určené Výhercem.

Pořadatel neodpovídá za situaci, kdy nebude možné Výherce kontaktovat na e-mailové adrese,
kterou Výherce uvedl a Výhra mu z tohoto důvodu nebude moci být předána. Pořadatel dále
neodpovídá za situace, kdy se Výherce nedostaví k převzetí Výhry ani v náhradním termínu, nebo
nepodaří-li se Výherce kontaktovat za účelem dohodnutí náhradního termínu pro převzetí Výhry.
Nebude-li tak možné Výhru předat nejpozději do 31. 12. 2017 pak v takovém případě Výherce
ztrácí nárok na Výhru a Výhra propadá.
Výhru nelze vyplatit alternativně v penězích ani vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění.
Na Výhru v Soutěži není právní nárok, a není soudně vymahatelná.
Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a čerpáním Výhry
ani za jakékoliv okolnosti spojené či vzniklé v souvislosti s čerpáním Výhry.
Veškeré další náklady spojené s čerpáním Výhry atd. hradí Výherce – například cestu za účelem
vyzvednutí Výhry, atd.

VI. Souhlas Soutěžících se zpracováním osobních údajů
Soutěžící je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, informován, že pro
účely Soutěže, za účelem vyhodnocení Soutěže, informování Soutěžícího o Výhře a o předání
Výhry, bude pořadatel zpracovávat osobní údaje poskytnuté v rámci Soutěže, tj. jméno, příjmení a
e-mailovou adresu.
Soutěžící uděluje pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové
účely, zejména nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných soutěžích a
akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, a to až do případného odvolání souhlasu, který může Soutěžící provést bezplatně
na rvalchar@csob.cz. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného,
časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas představuje doplnění dalších
případných souhlasů ohledně zpracování osobních údajů.
Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, pořadatel je v souladu se
zákonem o ochraně osobních údajů povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu osobních údajů,
případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých
dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho
využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo
rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Soutěžícího, příjemci,
případně kategoriích příjemců. Pořadatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Každý Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího nebo v rozporu
se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:


požádat pořadatele o vysvětlení,



požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Je-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, pořadatel odstraní neprodleně závadný stav.
Nevyhoví-li pořadatel žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro
ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se Soutěžící obrátil se svým
podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Vznikla-li v důsledku zpracování osobních
údajů Soutěžícího jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle
zvláštního zákona.

VI. Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s
pořádáním a organizací Soutěže.
Pořadatel je oprávněn změnit tato Pravidla v průběhu trvání Soutěže či Soutěž zcela zrušit nebo
předčasně ukončit.
Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou nebo lidskou chybu, k níž dojde během
zpracování e-mailů včetně selhání sítě elektronických komunikací a nedoručení e-mailu.
Soutěžící jako výherce a příjemce Výhry je zcela odpovědný za splnění svých případných
daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou s přijetím Výhry
spojené.
Soutěžící souhlasí s tím, že se bude řídit rozhodnutími pořadatele, jež budou ve všech ohledech
konečná a závazná. Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyloučit Soutěžícího, u
kterého zjistí, že porušuje pravidla Soutěže nebo jedná v rozporu s dobrými mravy, v rozporu s
účelem Soutěže nebo se chová způsobem, který by mohl ohrozit nebo poškodit dobrou jméno
pořadatele.
Odesláním e-mailu vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly.
Pravidla
jsou
v
plném
znění
dostupná
na
internetových
stránkách
www.csobpremium.cz/portal/newsletter. Jakékoliv případné změny Pravidel budou zveřejněny na
těchto internetových stránkách, přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku jejího
zveřejnění.
Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 11. 2017

