PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE
Poštovní účet ovládaný online v období 26. 8. - 30. 11. 2019
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce Poštovní účet ovládaný online
v období 26. 8. – 30. 11. 2019 (dále jen „Akce“). Tento dokument je jediným, který upravuje podmínky Akce (dále
jen „Pravidla“). Podmínky Akce mohou být měněny tak, jak je uvedeno v Pravidlech.

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 a (dále jen „ČSOB“ nebo „Pořadatel“).
Tato Akce se týká obchodní značky Poštovní spořitelna. Poštovní spořitelna (dále jen „PS“) je obchodní značka
ČSOB.
Doba trvání Akce
Akce probíhá v období 26. 8. až 30. 11. 2019 (dále jen „Doba trvání Akce“).
Účast na Akci
Účastníkem Akce je každá fyzická osoba, která si založí Poštovní účet s elektronickým bankovnictvím, případně
Poštovní účet bez elektronického bankovnictví, pokud již elektronické bankovnictví vedené pod obchodní
značkou PS vlastní (v obou případech dále jen „ Nový účet“) a zároveň splní následující podmínky:
a) Žádost o založení Nového účtu bude podána v Době trvání Akce
b) v prvních 3 kalendářních měsících následujících po měsíci, ve kterém je podána žádost o založení
Nového účtu, bude zrealizováno alespoň 5 transakcí v elektronickém bankovnictví. Elektronickým
bankovnictvím je pro účely této Akce myšleno Internetové bankovnictví (včetně aplikace Smartbanking).
Za zrealizované transakce z Nového účtu se pro účely této Akce považují: provedené tuzemské nebo
zahraniční odchozí úhrady, zadané trvalé příkazy k úhradě, zadané svolení k inkasu včetně zadaného
svolení SIPO z Nového účtu.
c) Nový účet nebude zrušen dříve než po uplynutí 30-ti kalendářních dní od jeho zřízení
Podmínky uvedené pod body a) – c) musí být splněny kumulativně.
Účastníkem Akce se nemůže stát fyzická osoba, která je majitelem jakéhokoliv běžného platebního účtu
vedeného pod obchodní značkou PS nebo ČSOB, nebo takový účet vlastnila v posledních 24 měsících před
spuštěním Akce nebo v Době trvání Akce ukončila smlouvu o vedení jakéhokoli platebního účtu vedeného pod
obchodní značkou PS nebo ČSOB (včetně Nového účtu).
Z účasti na Akci jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a zaměstnanci České pošty, s.p.
Spořicí účty nejsou pro účely této Akce považovány za platební účty.
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Odměna v Akci
Každý Účastník Akce získá Odměnu.
Odměnou v této Akci je fitness náramek Xiaomi Mi Band 2 (dále jen „Odměna“).
Účastník Akce může získat maximálně jednu Odměnu.
Odměna bude Účastníkovi Akce odeslána na kontaktní adresu uvedenou v žádosti o založení Nového účtu po
kontrole splnění všech podmínek Akce stanovených v Pravidlech nejpozději do 15. 4. 2020. Jiná forma předání
Odměny není možná.
Informace o zpracování osobních údajů
Účastník Akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále
„GDPR“) dochází pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka o získání a předání Odměny
bude Pořadatel jako správce zpracovávat osobní údaje Účastníka Akce, a to jméno, příjmení a doručovací adresu
(dále jen Osobní údaje). Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu 6 měsíců od
ukončení Akce.
Zpracovatelem Osobních údajů je společnost Ergotep, družstvo invalidů, se sídlem Zábořská 93,
Záboří, 539 44 Proseč, IČO: 25997815, která pro Pořadatele zajišťuje odesílání Odměny podle čl. 5 těchto Pravidel.
Více informací o zpracování osobních údajů Pořadatelem, které obsahují zejména práva vztahující se ke
zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na https://www.csob.cz/osobni-udaje.
Závěrečná ustanovení
Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění a ani měnit za
odměnu či bonusy z jiných akcí.
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 nebo předčasně ukončit.
O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
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.
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 nebo jednání, vyhrazuje si Pořadatel
právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získaných
Odměn nebo možnost vyloučení Účastníka Akce z Akce bez jakékoliv náhrady.
Tato Pravidla jsou přístupná na internetových stránkách www.casnaucet.cz.
Jakékoliv případné změny Pravidel budou zveřejněny na uvedených internetových stránkách, přičemž platí, že
změna bude účinná od okamžiku zveřejnění.
V Praze dne 1. 8. 2019
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