

Pravidla soutěže – „Získání dárku Cestovní nabíječka“

1.

POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je společnost KB Penzijní společnost, a. s., se sídlem Praha 5, nám. Junkových
2772/1, PSČ 15500, IČO: 61860018 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze, vložka 2865 (dále jen „Pořadatel“).

2.

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

2.1. Soutěž probíhá v termínu od 15. 2. 2016 (00:00 h) do 30. 6. 2016 (23:59 h).
2.2. Soutěž probíhá na všech pobočkách společnosti Komerční banka a.s., na všech pobočkách

společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. a u externích partnerů Pořadatele,
kterými se rozumí osoby oprávněné nabízet a zprostředkovat doplňkové penzijní spoření ve
smyslu zák. č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění.

3.

SOUTĚŽÍCÍ

3.1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let, jenž splní stanovená pravidla
soutěže (dále jen „Soutěžící“).

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele.
3.3. Soutěžícím se stane osoba uvedená v bodě 3.1., která splní podmínky popsané v bodě 4.1.
v době Soutěže dle bodu 2.

3.4. Účast v soutěži je podmíněna uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (dále jen
„Smlouva“) pro nezletilého účastníka v době uvedené v bodě 2.

4.

MECHANIKA SOUTĚŽE

4.1. Každý Soutěžící, který v období od 15. 2. 2016 (00:00 h) do 30. 6. 2016 (23:59 h) uzavře
jako zákonný zástupce nezletilého pro nezletilého účastníka doplňkového penzijního spoření
Smlouvu a zároveň bude do 31. 8. 2016 (včetně) na osobní penzijní účet nezletilého
účastníka penzijního spoření vedený u Pořadatele připsán první měsíční příspěvek, obdrží na
svou kontaktní adresu uvedenou ve Smlouvě výhru uvedenou v bodě 5.1.

4.2. Soutěžící podpisem Smlouvy souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle bodu 7.2.
S pravidly Soutěže se Soutěžící seznámí na internetových stránkách Pořadatele.

5.

VÝHRY

5.1. Výhrou je cestovní nabíječka Power Zip o kapacitě 3600 mAh.
5.2. Soutěž bude vyhodnocována Pořadatelem postupně, na měsíční bázi, poslední vyhodnocení
provede Pořadatel v říjnu 2016.

5.3. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat
jiné plnění. Výhra je soudně nevymahatelná.



KB Penzijní společnost, a.s., se sídlem:
náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, IČO: 61860018
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝCH SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 2865


6.

PODMÍNKY PŘEDÁNÍ VÝHER

6.1. Soutěžícímu bude výhra zaslána poštovní zásilkou na kontaktní adresu Soutěžícího

uvedenou ve Smlouvě, a to nejdříve v prvním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl
na osobní penzijní účet nezletilého účastníka penzijního spoření vedený u Pořadatele připsán
první měsíční příspěvek, nejpozději však do 30. 9. 2016.

6.2. Výhry, které nebude možno doručit Soutěžícím způsobem uvedeným v bodě 6.1., budou
uskladněny u Pořadatele do 31. 12. 2016. Do té doby je možné výhru po písemném vyžádání
Soutěžícího zaslat na kontaktní adresu Soutěžícího uvedenou ve Smlouvě.

7.

OSOBNÍ ÚDAJE

7.1. Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s jeho účastí v soutěži bude za účelem

vyhodnocení soutěže, informování výherců a distribuci výhry docházet po dobu trvání
soutěže a 6 měsíců po jejím skončení ke zpracování osobních údajů v rozsahu jméno,
příjmení, kontaktní adresa, Pořadatelem a případně dalšími zpracovateli, kterými jsou
dodavatelé zajišťující např. distribuci výhry. Poučení: Soutěžící má právo přístupu k údajům,
které poskytl a další práva dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění
pozdějších předpisů.

7.2. Soutěžící dále souhlasí s tím, aby výše uvedené údaje včetně výsledků soutěže byly

Pořadatelem a Provozovatelem zpracovány pro účely interní komunikace po dobu trvání
soutěže a 6 měsíců po jejím skončení Poučení: Soutěžící má právo přístupu k údajům, které
poskytl a další práva dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění
pozdějších předpisů. Udělení souhlasu je dobrovolné a soutěžící je oprávněn tento souhlas
kdykoli odvolat (tím by ovšem ztratil nárok na účast v soutěži). Na platnost a účinnost tohoto
souhlasu nemá jakýkoli vliv případné udělení, odvolání či neudělení jakéhokoli jiného
souhlasu Pořadateli.

8.

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

8.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny

doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění
na stránce www.kbps.cz.

8.2. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí
v soutěži.

8.3. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli
soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

8.4. Pořadatel je oprávněn vyloučit Soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že

Soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu
s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je
konečné, bez možnosti odvolání.

8.5. Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se plně je
dodržovat.

8.6. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
8.7. V ostatním se soutěž a vztahy mezi Soutěžícím a Pořadatelem řídí právním řádem České
republiky.
V Praze dne 26. 1. 2016
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