Pravidla soutěže „Česká spořitelna – Odměna 2013“
(dále jen „Soutěž“)

Pořadatel soutěže:
Pořadatelem soutěže „Česká spořitelna – Odměna 2013“ je společnost Česká spořitelna, a.s., se
sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v OR vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „pořadatel“).
Organizátor soutěže
Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost McCANN-ERICKSON PRAGUE spol.
s r. o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, se sídlem Praha 2, Riegrovy sady č. p. 28,
PSČ 120 00, IČ 17046041, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
2080 (dále jen „organizátor“).
Počátek soutěžního období: 1. 11. 2013.
Konec soutěžního období: 31. 12. 2013.

1. Soutěž je určena pro držitele kreditních karet MasterCard® (dále jen „KK“ nebo „karta“), který
splňuje následující podmínky:
 má trvalý pobyt na území ČR a je starší 18 let;
 jeho KK je vydána vydavatelem Česká spořitelna, a.s. (dále jen „vydavatel“)
 jeho KK nebyla vydána vydavatelem KK právnické osobě či podnikatelskému subjektu
(fyzické osobě-podnikateli či právnické osobě) k bankovnímu účtu zřízenému právnickou
osobou či podnikatelským subjektem (fyzickou osobou - podnikatelem či právnickou osobou);
 není členem statutárního orgánu pořadatele soutěže, ani v pracovním poměru nebo poměru
obdobném k pořadateli soutěže (vč. rodinných příslušníků), ani organizátorovi soutěže (vč.
rodinných příslušníků), kteří se podílejí na přípravě, průběhu a vyhodnocení této soutěže.
2. Do soutěže je zařazen každý držitel KK splňující podmínky soutěže podle bodu 1 těchto pravidel,
který svoji KK použije k platbě za zboží anebo služby (dále jen „účastník soutěže“), a to v období
soutěže stanoveném od 1. listopadu 2013 do 31. prosince 2013 včetně (dále jen soutěžní
období).
3. Za platbu kartou ve smyslu této soutěže je považován nákup zboží anebo služby podle bodu 2
těchto pravidel, který účastník soutěže řádně zaplatí kreditní kartou MasterCard od České
spořitelny na území České republiky či na internetu v českých on-line obchodech, a to minimálně
2x během libovolného soutěžního týdne. Každá platba musí být v minimální výši alespoň 300 Kč.
Do soutěže se nezapočítávají výběry hotovosti (např. z bankomatu anebo v pobočce banky) ani
převody peněžních prostředků na účet nebo na adresu.
4. Účastník soutěže není oprávněn žádat v kterémkoli obchodním místě definovaném v bodě 3
těchto pravidel, aby rozepsal jednu platbu kartou do více plateb kartou/kartami.
5. Do soutěže se započítávají jen platby KK, které budou uskutečněny v soutěžním období a jejichž
zúčtování proběhne nejpozději dne 5. ledna 2014 a které splňují podmínky bodu 1 až 5 těchto
pravidel.
6. Účast soutěžících v soutěži není podmíněna registrací.
7. Výhrou v této soutěži je 99 výherních „balíčků“ od partnera soutěže, které budou výhercům
zaslány bezprostředně po vyhodnocení soutěže a jejich následném úspěšném kontaktování.

8. Soutěžit se bude o 9 hlavních (1x týdně) výher a 90 vedlejších (10x týdně) výher.
9. Výhercem této soutěže se stane celkem 99 účastníků, kteří provedou platbu svou KK nejblíže
k určenému výhernímu času pro příslušný soutěžní týden (celkem 9 soutěžních týdnů). Celkový
počet výherních časů je 9, pro každý soutěžní týden bude určen právě jeden výherní čas. Každý
účastník soutěže, který splní podmínky dle bodu 1, 2, 3 a 5 může v průběhu soutěže vyhrát
maximálně 1 hlavní a 1 vedlejší výhru.
10. V soutěži lze zapojit dovednost - výherní časy budou určeny pořadatelem soutěže před začátkem
soutěže ve formátu den, měsíc, hodina, minuta, vteřina s tím, že součet čísel vyjadřujících tyto
veličiny je vždy roven číslu 123; např. 5. 11. - 9:44:54 (den, měsíc, hodina, minuta, vteřina) = 123.
Výherní časy budou zveřejněny po skončení soutěže. Za jediný platný okamžik provedení
transakce se považuje okamžik zjištěný příslušným informačním systémem.
11. Hlavní výhra – hlavní výhrou v soutěži je celkem 9 zážitkových balíčků (1x týdně) od Partnera
soutěže. Výherce si zvolí svůj balíček a svou preferenci oznámí pořadateli ihned po skončení
soutěže. Podmínkou pro předání výhry je podpis Formuláře o převzetí výhry.
Je možné vybírat z následujících výherních balíčků:
1) Romantický víkend v Paříži pro 2 osoby


v ceně balíčku: zpáteční letenky pro 2 osoby, ubytování pro 2 osoby na 3 noci v 3* hotelu
se snídaní, průvodce po celou dobu pobytu, prohlídka nejznámějších pařížských
památek, zákonné pojištění

2) Víkend v Alpách pro 2 osoby


v ceně balíčku: ubytování na 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji ve 4* hotelu, polopenze,
zajištění skipasu a wellness služeb

3) Zájezd do Tatralandie na Slovensku pro 4člennou rodinu


v ceně balíčku: ubytování na 2 noci pro rodinu (2 dospělí + 2 děti) ve 4* hotelu, zajištění
vstupu do wellness

4) Luxusní víkend v hotelu Savoy ve Špindlerově Mlýně pro 4člennou rodinu


v ceně balíčku: ubytování na 2 noci pro rodinu (2 dospělí + 2 děti) v pokojích Deluxe a
Superior, polopenze, neomezený vstup do sauny a relaxační zóny, welcome drink

Hlavní výhru je nutné vyčerpat do 31. 12. 2014. Podmínky zájezdů budou řešeny flexibilně
organizátorem na základě výběru jednotlivých výherců po skončení soutěže.
12. Vedlejší výhra – vedlejší (týdenní) výhrou v soutěži je celkem 90 VIP univerzálních poukazů
v hodnotě 1000 Kč od společnosti Allegria – Firma na zážitky s. r. o. Výherci poukazů budou o
výhře informování telefonicky po vyhodnocení každého soutěžního týdne. Vouchery budou
odesílány elektronicky, přičemž účastník je sám odpovědný za správnost své emailové adresy,
registrované u pořadatele, a za přijetí elektronické zásilky.
13. Rozdělení soutěžních týdnů:










1. soutěžní týden - pátek 1. 11. 2013 až čtvrtek 7. 11. 2013;
2. soutěžní týden - pátek 8. 11. 2013 až čtvrtek 14. 11. 2013;
3. soutěžní týden - pátek 15. 11. 2013 až čtvrtek 21. 11. 2013;
4. soutěžní týden - pátek 22. 11. 2013 až čtvrtek 28. 11. 2013;
5. soutěžní týden - pátek 29. 11. 2013 až čtvrtek 5. 12. 2013;
6. soutěžní týden - pátek 6. 12. 2013 až čtvrtek 12. 12. 2013;
7. soutěžní týden - pátek 13. 12. 2013 až čtvrtek 19. 12. 2013;
8. soutěžní týden - pátek 20. 12. 2013 až čtvrtek 26. 12. 2013;
9. soutěžní týden - pátek 27. 12. 2013 až úterý 31. 12. 2013.

14. Soutěžící, jehož transakce bude provedena přesně v okamžiku stanoveného výherního času či
nejblíže k výhernímu času v příslušném týdnu, ať už počítáno před ním, či po něm, a jenž splní

podmínky pravidel dle bodu 2 (minimálně 2 transakce ve výši 300 Kč/platba v příslušném
soutěžním týdnu), vyhraje jednu z hlavních výher. Deset soutěžících, kteří splní podmínky dle
bodu 2 a skončí v daném týdnu na dalších místech, obdrží vedlejší výhru.
15. V případě, že se datum a čas nejbližší transakce k výhernímu času shodují u více účastníků,
vyhrává účastník s vyšší hodnotou transakce.
16. Má-li držitel KK více KK MasterCard®, může se zúčastnit soutěže s každou jednotlivou KK
samostatně, nicméně vítězem hlavní nebo vedlejší výhry se může stát nanejvýše jedenkrát.
17. Každý soutěžící se může v této soutěži stát výhercem maximálně jednou pro každou z výher (1x
hlavní/týdenní výhra a 1x vedlejší). Pokud pořadatel soutěže zjistí, že dle pravidel soutěže by
jeden účastník soutěže vyhrál prostřednictvím plateb provedených kartami, jejichž je držitelem,
více než jednou, získává maximálně jednu výhru, a to výhru příslušející k dřívějšímu datu
v soutěžním období, ve kterém byl vyhodnocen jako vítěz. V případě, že bude výherní čas
jednoho účastníka určen jako vítězný ve více než dvou soutěžních dnech, výhercem se stává
účastník následující v pořadí v příslušný soutěžní den dle pravidel soutěže, který zároveň splnil
podmínky soutěže.
18. Pořadatel provede nejpozději 25. ledna 2014 vyhodnocení hlavních výher a osloví příslušné
výherce.
19. Vyhodnocení vedlejších výher bude prováděno průběžně po každém soutěžním týdnu a výherci
budou kontaktováni neprodleně po ukončení vyhodnocení příslušného soutěžního týdne.
20. Výherci hlavních výher budou informováni o výhře zástupcem vydavatele KK písemně, případně
telefonicky po 25. lednu 2014, a to bez zbytečného odkladu. V případě, že výherci nebude
možné výhru předat nejpozději dne 15. února 2014, anebo odmítne-li výherce převzít příslušnou
výhru, zaniká jeho účast v soutěži a výhra bude nabídnuta v pořadí dalšímu účastníkovi s
transakcí nejbližší k příslušnému výhernímu času v konkrétní den.
21. Souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu nutném pro účely vyhodnocení této soutěže
poskytl každý účastník svému vydavateli KK jako správci v rámci jejich smluvního vztahu.
V případě výhry pak výherce svým podpisem na „Formuláři o převzetí výhry“, který obdrží od
vydavatele KK, stvrdí souhlas s čerpáním výhry a zároveň stvrdí souhlas s poskytnutím svých
osobních údajů v rozsahu JMÉNO A PŘÍJMENÍ za účelem zveřejnění oznámení o výhercích
soutěže daný pořadateli soutěže, a to na dobu jednoho roku od ukončení soutěže v souladu
s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Správcem osobních údajů je vždy
vydavatel KK výherce. Odmítnutí souhlasu se zveřejněním osobních údajů v rozsahu JMÉNO A
PŘÍJMENÍ výherce nemá vliv na předání výhry držiteli KK. Osobní údaje ve výše uvedeném
rozsahu bude zpracovávat pořadatel soutěže, a to tak, že na základě „Formuláře o převzetí
výhry“ budou poskytnuté údaje zaznamenány do elektronické databáze výherců soutěže.
Pořadatel soutěže upozorňuje výherce, že poskytnutí osobních údajů pro účely zpracování je
dobrovolné. Výherce má právo přístupu k osobním údajům, tedy právo na sdělení informace ve
smyslu ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů. Dále má výherce právo na opravu osobních údajů, jejich blokování, likvidaci, jakož i
právo na ochranu ve smyslu ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel prohlašuje, že veškeré úkony týkající se sběru a
zpracování osobních údajů v rámci této soutěže jsou prováděny v souladu s právním řádem
České republiky.
22. Pořadatel věnoval výhry do této soutěže ve spolupráci se společností MasterCard Europe sprl,
Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium (dále jen Partner Soutěže).
23. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu
s příslušnými právními předpisy.
24. Účastníku soutěže nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v soutěži. Výhry nelze
vymáhat soudní cestou.
25. Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči
výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoliv
jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel zejména nenese

odpovědnost za realizaci výhry a za jakékoliv vady výhry. Výherci budou své nároky
z odpovědnosti za vady na výhrách uplatňovat přímo u osob zajištujících realizaci výher.
26. Pořadatel je oprávněn v případech hodných zvláštního zřetele změnit pravidla i podmínky
soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže. Tato změna nabývá účinnosti dnem
zveřejnění na dále uvedených internetových stránkách.
27. Pravidla

soutěže

jsou

veřejně

přístupná

k nahlédnutí

na

internetových

stránkách

www.csas.cz/karta-odmena. Pravidla soutěže jsou pro účastníky soutěže závazná.

28. Jména výherců této soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.csas.cz/kartaodmena za podmínky udělení souhlasu k jejich zveřejnění podle bodu 20 těchto pravidel.

V Praze dne: 29.10.2013

