PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE

Kompletní úprava pravidel marketingové akce s názvem 500 Kč poukaz do mall.cz
(dále jen „Akce“).
Provozovatel Akce
Provozovatelem Akce je společnost ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem
Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, IČO: 492 41 397, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2117 (dále jen „ČSOBS“ nebo „Provozovatel“).
Doba konání Akce
Akce probíhá v termínu od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021 včetně (dále jen „doba konání Akce“).
Závěrečné vyhodnocení Akce proběhne nejpozději do 28. 2. 2022.
Účast v Akci
1. Do Akce bude zařazena každá fyzická osoba, která si v době konání Akce sjedná stavební
spoření online prostřednictvím jedné z níže uvedených webových stránek nebo aplikací
(dále jen „účastník“).
2. Webové stránky a aplikace, jejichž prostřednictvím lze sjednat online stavební spoření, jsou
csobstavebni.cz, online.csobstavebni.cz, csob-stavebko.csobstavebni.cz,
mesec-stavebko.csobstavebni.cz, ovb-stavebko.csobstavebni.cz, posta-stavebko.csobstavebni.cz,
ib.csob.cz, csob.cz, ib.postovnisporitelna.cz, online.csob.cz, ČSOB Smart, moje.csobstavebni.cz.
Vyhodnocení Akce
1. Výhercem se stane každý účastník, který splní všechny následující podmínky:
a) vloží na takto sjednané stavební spoření alespoň dva pravidelné měsíční vklady v celkové výši
alespoň 1 % ze sjednané cílové částky, přičemž tyto vklady musí být na účet stavebního
spoření připsány nejpozději do 31. 1. 2022.
b) má již uzavřenu nebo nejpozději do 31. 12. 2021 uzavře Smlouvu o používání Klientské zóny.

Výhry
1. Každý z výherců získá výhru v podobě poukazu na nákup v mall.cz v hodnotě 500 Kč.
2. Každý výherce může získat maximálně 1 poukaz.
3. Poukaz bude každému výherci doručen do jeho Klientské zóny nejpozději do 28. 2. 2022.
Další pravidla Akce
1. Účastí v Akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito pravidly Akce a zavazuje se je plně
dodržovat.
2. Na účast v Akci ani výhru není právní nárok, není možné je vymáhat právní cestou ani
alternativně plnit.
3. Provozovatel Akce si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla Akce či Akci
úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
4. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování těchto pravidel pomocí technických
i jiných prostředků a v případě porušení anebo důvodného podezření na jejich porušení či
obcházení je oprávněn vyřadit osobu nesplňující podmínky Akce nebo vyřadit výherce z Akce,
případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí Provozovatele o takovém
opatření je konečné a Provozovatel není povinen své důvody uvádět ani jakkoliv prokazovat.
5. Účastník bere na vědomí, že Provozovatel bude zpracovávat jeho osobní údaje
(jméno, příjmení, e-mail, adresu) pro účely provedení a vyhodnocení Akce a pro předání výhry.
Bližší informace o zpracování osobních údajů, včetně možnosti uplatnění s tím souvisejících
práv, jsou uvedeny v Informačním memorandu, které je k dispozici
na https://www.csobstavebni.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.
6. Účastník dále bere na vědomí, že v době konání Akce může obdržet na svou e-mailovou
adresu uvedenou ve smlouvě o stavebním spoření, kterou se zařadil do Akce, notifikace
týkající se průběhu Akce.
V případě, že si účastník nepřeje tyto notifikace dostávat, musí se z Akce odhlásit, a to žádostí
zaslanou na marketing@csobstavebni.cz. Odhlášením se z Akce dojde k vyřazení účastníka
z Akce a současně k propadnutí výhry, pokud účastník již podmínky pro získání výhry splnil.
7. Jako příjemce výhry je každý výherce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových
povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojeny s přijetím
výhry.
8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2021.

