Soutěž – Q2 Budoucnost
Pravidla
soutěže
Q2
Budoucnost,
která
se
koná
na
stránce
https://www.csas.cz/cs/page/silnejsi-budoucnost v rámci hlavního webu ČSAS (dále jen
„web“) a souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento dokument obsahuje závazná pravidla
a podmínky soutěže Q2 Budoucnost (dále jen „soutěž“):
1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže pořádané na stránce v rámci webu
Česká spořitelna a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1171
(dále jen „Organizátor“).
2. MECHANIKA SOUTĚŽE
Jednoduchý test, ve kterém si návštěvník stránky (dále jen “soutěžící“), otestuje svou
připravenost nastoupení cesty udržitelnosti, a tedy lepší budoucnosti pro všechny.
2.1. Soutěž probíhá od 6. 6. 2022 (od okamžiku zveřejnění soutěže na webu) do 27. 6. 2022
do 11:59 hod. (dále jen „soutěžní období“). V každém týdnu soutěžního období bude
organizátorem vylosováno 5 výherců týdenní ceny a na závěr budou vylosováni 2 výherci
hlavní ceny.
2.2 Podmínky účasti v soutěži a zařazení do slosování:
a) Podmínkou účasti v soutěži je úspěšné absolvování testu a následná registrace
soutěžícím na webu. Vyplněním registračního formuláře potvrzuje soutěžící znalost a
souhlas s těmito pravidly soutěže.
b) Soutěžící v testu rozdělí všechny hrací kameny podle toho, jestli pomáhají tvořit
#silnejší budoucnost nebo naopak udržitelnosti nepřispívají.
b) Pokud soutěžící rozdělí z 15 kamenů alespoň12 správně, je zařazen do slosování o
týdenní ceny a zároveň o ceny hlavní dle těchto pravidel.
c) Pokud soutěžící nerozdělí z 15 kamenů alespoň 12 správně, neuspěl. Může však test
zkusit znova.
2.3. Každý soutěžící zařazený do slosování se může zúčastnit jen jednou slosování o týdenní
výhry. Výhra v týdenní výhře nebrání tomu, aby byl zařazen do slosování o hlavní výhry. Tzn.,
že jeden soutěžící může za soutěžní období vyhrát maximálně dvě výhry, tj. jednu týdenní
výhru a jednu hlavní výhru.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České
republiky.
3.2. Organizátor soutěže bude u každého soutěžícího zpracovávat jeho osobní údaje uvedené
v registračním formuláři na webu. Tyto údaje bude zpracovávat po dobu trvání soutěže a dále
po dobu 2 měsíců po skončení soutěže. Souhlas se zpracováním osobních údajů je zcela
dobrovolný a lze jej odvolat na bezplatné telefonní lince 800 207 207. Po uplynutí doby
zpracování budou údaje smazány. Více informací o zpracování osobních údajů Organizátorem
najdete zde: https://www.csas.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju
3.3. Organizátor soutěže bude u výherce soutěže zpracovávat dále jeho kontaktní údaje, které
od něho získá. Ohledně zpracování těchto údajů platí výše uvedené.
4. VYHODNOCENÍ A VÝHRA
4.1. K vybrání výherců použije Organizátor aplikaci pro náhodné generování výherců, kdy jsou
losováni soutěžící, kteří splnili test a podmínky a pravidla soutěže.
4.2. Výherce bude kontaktován Organizátorem nejpozději 3. pracovní den od ukončení
soutěže prostřednictvím e-mailu, bude vyzván k předání kontaktních údajů Organizátorovi a
bude dohodnut způsob předání výhry.
4.3. V případě, že výherce neodpoví na e-mail ze strany Organizátora do 14 dnů, ztrácí nárok
na výhru.
4.4. Výhry:
Týdenní výhry:
1. týden - 5 x poukaz do e-shopu Světa bedýnek v hodnotě 2.000 Kč
2. týden - 5 x svíčky MEADOWS COLLECTION
3. týden - 5 x poukaz do e-shopu BATOHIRO v hodnotě 2.500 Kč
4. týden - 5 x VERMIKOMPOSTÉR URBALIVE
Hlavní výhry:
1x 3D tiskárna Original Prusa i3 MK3S+
1x VR bryle Oculus Quest 2 (128GB)
4.5. Distribuci výher zajišťuje Organizátor.

5. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

5.1. Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených
soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto
pravidel soutěžícím je organizátor oprávněn neumožnit soutěžícímu účast v soutěži a
případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady.
Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné.
5.2. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
Organizátor tímto není vůči výhercům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná
plnění ze strany Organizátora, než jaká jsou uvedená v těchto pravidlech.
5.3. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také
vyřizují případné reklamace.
5.4. Organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikací, doručení zpráv či výher.
5.5. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor.
Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit, nebo zrušit či
jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu
vyhlásí na stránkách webu, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.

V Praze dne 1.6.2022
Česká spořitelna, a.s.

