Oficiální pravidla soutěže
„Týden otevřených dveří“

I.
Organizátor
Organizátorem soutěže je Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova
1929/62, PSČ 140 00 IČ 452 447 82 (dále jen „Česká spořitelna“), zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
Soutěž “Týden otevřených dveří“ (dále jen „soutěž“) probíhá od 1.6. 2011 do 8.6.
2011 včetně (dále jen „soutěžní období“) na všech pobočkách České spořitelny.

II.
Podmínky účasti
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm
na území České republiky, které v soutěžním období splní všechny podmínky
stanovené těmito pravidly.

III.
Účastníci soutěže a pravidla soutěže
Účastníkem soutěže se stává osoba starší 18 let, která je majitelem Osobního účtu
České spořitelny Student (dále jen „Osobní účet Student“) nebo splňuje podmínky
pro zřízení tohoto účtu nebo osoba, která je zákonným zástupcem majitele Osobního
účtu České spořitelny Junior nebo Osobního účtu Student (nebo takový účet pro
zastoupenou osobu založí) a která zároveň v soutěžním období odevzdá řádně
vyplněný soutěžní kupon do schránky námětů na pobočce České spořitelny.
Vyplněním soutěžního kuponu a jeho vhozením do schránky námětů vyjadřuje
účastník soutěže svůj souhlas s účastí v soutěži a s podmínkami soutěže.
Neúplně vyplněné, nečitelné nebo znehodnocené soutěžní kupony nebudou do
soutěže zařazeny. Každý soutěžící může odevzdat pouze jeden soutěžní kupon.

Případné dotazy či připomínky týkající se soutěže budou soutěžícím zodpovězeny na
telefonním čísle 800 207 207.

IV.
Vyhodnocení soutěže
Po skončení soutěže bude zástupci České spořitelny ze všech odevzdaných a do
soutěže zařazených soutěžních kuponů určeno 10 účastníků, jejichž odpověď na
soutěžní otázku byla nejpřesnější.
Soutěžní otázka zní: „Kolik dětí (tzn. osob do 18let) je majiteli osobních účtů,
spořících nebo investičních produktů Finanční skupiny České spořitelny k
30.5.2011?“. Do uvedené kategorie účtů a spořících produktů finanční skupiny České
spořitelny se zahrnuje následující: Osobní účet České spořitelny Junior, Osobní účet
České spořitelny Student, Dětská vkladní knížka, Stavební spoření, Dětský vkladový
účet, pojištění Flexi Junior..Do kategorie investičních produktů spadají všechny
podílové fondy skupiny Erste Group Bank (ISČS, REICO a ESPA) a investiční
produkty České spořitelny.
Správná odpověď na soutěžní otázku spolu se jménem výherce včetně jeho
odpovědi budou po vyhodnocení soutěže zveřejněny na www.csas.cz/deti.

V.
Ceny
10 výherců soutěže, jejichž odpověď na soutěžní otázku byla nejpřesnější, vyhrává
1.000,- Kč (slovy jeden tisíc Kč), které budou dle dispozice výherce poukázány na
existující nebo v termínu do 20.8.2011 založený Dětský vkladový účet nebo Osobní
účet Junior nebo Osobní účet Student. Pokud si účet do uvedeného data nezaloží,
propadne výhra ve prospěch České spořitelny.
Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 30.7.2011. Výherci bude informace o
jeho výhře sdělena telefonicky nebo e-mailem, a to nejpozději do 5.8.2011.
Poukázáním výhry na uvedený účet jsou splněny veškeré závazky České spořitelny
vůči výherci stanovené těmito pravidly.

VI.
Všeobecná ustanovení

Česká spořitelna je oprávněna v případech zvláštního zřetele hodných změnit
pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže
nebo soutěž i bez uvedení důvodu bez náhrady zrušit.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora soutěže, pořadatele soutěže, a
dále osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 116, zák. č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník.
Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní
nárok.
Účastí v soutěži uděluje soutěžící pořadateli, jakožto správci v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, výslovný souhlas se zveřejněním svého
jména a příjmení ve výherní listině a se zpracováním jeho osobních údajů
poskytnutých v rámci soutěže za účelem vyhodnocení soutěže. Soutěžící bere na
vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv
písemně, na adrese správce, odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům, které
České spořitelně v rámci soutěže poskytl a právo na opravu těchto osobních údajů,
blokování nesprávných osobních údajů atd. V případě pochybností o zpracování
svých osobních údajů se může soutěžící na správce obrátit a případně se
s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem
Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00..
Oficiální pravidla soutěže jsou k dispozici na www.csas.cz/deti. Účastníci soutěže
jsou těmito pravidly vázáni.
Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými
právními předpisy České republiky.
V Praze dne 30.5.2011.

