PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE
S KREDITNÍMI KARTAMI O VSTUPNÍ BONUS 500 KČ
Účelem tohoto donakumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce s kreditními kartami
Poštovní spořitelny, o Vstupní bonus 500 Kč (dále jen „Akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,
který upravuje podmínky Akce (dále jen „Pravidla“).

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 „ČSOB“ nebo „Pořadatel“). Akce se týká obchodní
značky Poštovní spořitelny (dále jen „PS“).

Akční období
Akce probíhá v období od 1. 3. 2019 do 1. 6. 2019, nebo do vyčerpání odměn, vyjma poboček České
pošty. Na pobočkách České pošty Akce probíhá v období od 11. 3. 2019 do 1. 6. 2019, nebo do
vyčerpání odměn (dále jen „Akční období“).

Komu je Akce určena
Akce se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby, které si v Akčním období sjednají kreditní kartu ČSOB
vydanou pod obchodní značkou PS (dále jen „Karta“), (dále jen „Klient“).

Účast v Akci
Klient se stává účastníkem Akce a získá Vstupní bonus, pokud nejpozději do konce kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém si Klient sjednal Kartu, provede Kartou platby v celkové výši
minimálně 2 000 Kč (dále jen „Účastník Akce“),
Platbou se pro účely Akce rozumí úhrada zboží a/nebo služby v obchodech a přes internet, zaplacená
Kartou. Do plateb 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“).

Odměna
Odměnou v této Akci je Vstupní bonus, který představuje finanční částku ve výši 500 Kč, která bude
Účastníkovi Akce připsána na úvěrový účet, který se vztahuje ke Kartě (dále jen „Odměna“). Odměnu
získá každý Účastník Akce, který splnil podmínku Platby. Jeden Účastník Akce může získat jednu
Odměnu.

Vyhodnocení Akce
Vyhodnocení realizovaných Plateb proběhne ve lhůtě 30 dnů po ukončení každého kalendářního měsíce.

Oznámení o získání Odměny v Akci, předání Odměny
Odměna bude Účastníkovi Akce připsána automaticky na úvěrový účet vztahující se ke Kartě, ve lhůtě
dle bodu Pravidel - Vyhodnocení Akce.

Informace Účastníka Akce o zpracování osobních údajů
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, adresu, telefonní číslo,
e-mailovou adresu a číslo úvěrového účtu, který se vztahuje ke Kartě.
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Správcem osobních údajů je Pořadatel. Osobní údaje poskytnuté Pořadateli v rámci této Akce budou
zpracovávány po dobu 1 roku po skončení 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
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 či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či
námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání 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
internetových
stránkách

www.postovnisporitelna.cz/vstupnibonus a každý Účastník Akce s nimi svojí účastí vyslovuje
bezvýhradný souhlas.
Jakékoliv případné změny podmínek Akce budou zveřejněny na těchto internetových stránkách, přičemž
platí, že změna bude účinná od okamžiku takového zveřejnění.
V Praze, dne 1. 3. 2019, ve znění změn ze dne 10.4.2019
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