Pravidla soutěže „Vyhraj MacBook
ke studentskému Účtu od České spořitelny”
1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem i organizátorem soutěže je společnost Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1171 (dále jen „Pořadatel“).

2. Doba konání soutěže
Soutěž probíhá od 14. 8. 2017 do 31. 10. 2017 (dále jen „Soutěžní období“).

3. Podmínky účasti v soutěži
Soutěže se může účastnit fyzická osoba, která si v Soutěžním období sjedná na pobočce Pořadatele sama nebo
se svým zákonným zástupcem Účet určený pro děti od 12 let včetně nebo studenty a provede do 31. 10. 2017
platbu kartou (u obchodníka, na internetu) vydanou k tomuto Účtu.
Do soutěže bude zařazen soutěžící pouze jednou.

4. Slosování, výhra a podmínky získání výhry
Každý, kdo splní podmínky uvedené v bodě 3. těchto pravidel, bude zařazen do slosování otři výhry, a to
3 MacBooky (Apple MacBook Air 13,3''; 1,8GHz / 8GB / 128GB / Intel HD Graphics 6000 (2017).
Slosování se uskuteční v listopadu 2017. Seznam výherců a výher bude zveřejněn na www.csas.cz/macbook
a to do 30. 11. 2017.
Slosování provede komise složená ze zaměstnanců Pořadatele.
Výherce bude Pořadatelem kontaktován prostřednictvím telefonu nebo e-mailové adresy a bude s ním domluven
způsob předání výhry. Pokud nebude výherce reagovat na e-mail nebo telefon Pořadatele nejpozději do 14 dnů,
výhru odmítne převzít nebo mu nebude možné výhru doručit, propadá výhra bez náhrady ve prospěch Pořadatele.

5. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
V případě vylosování v soutěži soutěžící souhlasí, aby bylo jeho jméno a příjmení, včetně speciﬁkace výhry,
zveřejněny na www.csas.cz/macbook.
Výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly Pořadatelem na dobu nezbytně nutnou
použity a zpracovávány za účelem vyhodnocení soutěže. Výherce má právo tento souhlas odvolat, a to písemnou
formou na adrese sídla Pořadatele, a to sídla České spořitelny, a.s. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem
jeho doručení České spořitelně, a.s. Výherce má dále práva dle ust § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zákona
o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat
nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li
jednáním Pořadatele porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo
na ochranu jména.
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6. Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu soutěže a bez udání důvodů změnit pravidla soutěže a změnu
oznámit zveřejněným na webových stránkách www.csas.cz.
Soutěž se řídí těmito pravidly a příslušnými právními předpisy České republiky.
Pořadatel má právo s konečnou platností posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými účastníky.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti na soutěži osoby, u kterých má důvodné podezření na nekalé,
nepoctivé či podvodné jednání.
Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje
s konečnou platností pořadatel.
Pravidla soutěže jsou veřejně přístupná k nahlédnutí na internetových stránkách www.csas.cz/macbook. Pravidla
soutěže jsou pro účastníky soutěže závazná.

V Praze dne 9. 8. 2017
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