

Pravidla soutěže – „Podzimní kampaň – doplňkové penzijní spoření (DPS)“
1.

POŘADATEL A SPOLUPOŘADATELÉ SOUTĚŽE

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

1.2. Spolupořadatelem soutěže odpovědným za předání výhry pro věkové skupiny 0-9 a 10-17 let
je Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07, IČ: 45317054,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1360
(dále jen „KB“).

1.3. Spolupořadatelem soutěže odpovědným za zařazení do skupinového úrazového pojištění,

výhry pro věkovou skupinu 18-75 let, je Komerční pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 8,
Karolinská 1/650, PSČ 186 00, IČ: 63998017, zapsaná u městského soudu v Praze, oddíl 8,
vložka 3362 (dále jen „KP“).

2.

DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

2.1. Soutěž probíhá v termínu od 2. 9. 2019 (00:00 h) do 31. 10. 2019 (23:59 h).
3.

SOUTĚŽÍCÍ

3.1. Soutěžícím se může stát jakákoli fyzická osoba, která v termínu dle bodu 2.1. uzavře smlouvu

o DPS u Pořadatele na základě mediální kampaně, nebo e-mailového a případně ještě
telefonického oslovení bankovním poradcem KB nebo finančním poradcem smluvního partnera
Pořadatele.

4.

MECHANIKA SOUTĚŽE

4.1. Soutěžící, který v reakci na bannerovou mediální kampaň, nebo zaslaný e-mail, případně
telefonát KB nebo smluvního partnera Pořadatele, uzavře v termínu určeném v bodě 2 smlouvu
DPS u Pořadatele soutěže, získá výhru uvedenou v bodě 5.1.

4.2. Soutěžící podpisem smlouvy o DPS souhlasí s pravidly soutěže a bere na vědomí zpracování
osobních údajů dle bodu 7.1.

5.

VÝHRY

5.1. Výhry jsou rozdělené podle věku Soutěžícího k datu vzniku smlouvy DPS:
a)
b)
c)

věk Soutěžícího 0 – 9 let: plyšový pes Scooby
věk Soutěžícího 10 – 17 let: bluetooth reproduktor Nitro
věk Soutěžícího 18 – 75 let: úrazové pojištění s pojistnou částkou v hodnotě 100 000 Kč
na 3 roky od KP. Vznik pojištění je shodný s datem vzniku smlouvy DPS, pojištění zaniká
po 36 měsících, nebo ukončením smlouvy DPS (pokud by k němu došlo před uplynutím
36 měsíců).

5.2. Soutěž bude vyhodnocována Pořadatelem postupně, na měsíční bázi, poslední vyhodnocení
provede Pořadatel v prosinci 2019.

5.3. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné
plnění. Výhra je soudně nevymahatelná.
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6.

PODMÍNKY PŘEDÁNÍ VÝHER

6.1. Soutěžícímu bude podle typu popsanému v bodě 5.1. výhra:
5.1. a) a 5.1. b) předána na pobočce KB při uzavření smlouvy o DPS, nebo u smluv uzavřených
mimo KB zaslána poštou Pořadatelem na kontaktní adresu Soutěžícího uvedenou ve smlouvě.
5.1. c) zaslána podle sjednané komunikace buď poštovní zásilkou na kontaktní adresu
Soutěžícího uvedenou ve smlouvě o DPS, nebo e-mailem, a to v podobě: Potvrzení o účasti
v pojištění v rámci skupinového úrazového pojištění pro klienty KB Penzijní společnosti, a.s.,
a Informace pro zájemce o skupinové úrazové pojištění, a to nejdříve v prvním měsíci
následujícím po datu podpisu smlouvy DPS, nejpozději však do 31. 12. 2019.

6.2. Výhry, které nebude možno doručit Soutěžícím způsobem uvedeným v bodě 6.1.,budou
uskladněny u Pořadatele do 31. 1. 2020. 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 distribuce výher a plnění výhry popsané v bodě 5.1.c) docházet
po dobu trvání soutěže a 36 měsíců po jejím skončení ke zpracování osobních údajů v rozsahu
jméno, příjmení, kontaktní adresa, Pořadatelem, KB a KP a případně dalším zpracovatelem,
kterým je dodavatel zajišťující pozdější distribuci výhry. Toto zpracování je oprávněným zájmem
Pořadatele. Proti tomuto zpracování může Soutěžící podat námitku, této námitce Pořadatel
automaticky vyhoví a upustí od dalšího zpracování a jeho data budou odstraněna, pro žadatele
to ale znamená, že jeho účast v soutěži končí a ztrácí nárok na výhru. Soutěžící má právo na
přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování a právo
na přenositelnost údajů. Soutěžící má možnost kontaktovat pověřence pro ochranu osobních
údajů Pořadatele emailem na osobní_udaje@kb.cz nebo písemně na adrese: na adrese
Kancelář pověřence pro ochranu osobních údajů, Komerční banka a.s., Václavské náměstí 42,
114 07 Praha 1. Soutěžící má zároveň právo podat stížnost u dozorového úřadu.

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 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.

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

8.5. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
8.6. V ostatním se soutěž a vztahy mezi Soutěžícím a Pořadatelem řídí právním řádem České
republiky.
V Praze dne 1. 9. 2019
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