
Pravidla soutěže Milionová soutěž s Georgem o Netflix Premium 

  

Pravidla soutěže o dárkové poukazy Netflix Premium na stránce 
https://www.facebook.com/ceskasporitelna v rámci sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“) a 
souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen 
„pravidla“) soutěže o dárkové poukazy Netflix. (dále jen „soutěž“): 

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže pořádané na stránce v rámci          
sociální sítě Facebook (https://www.facebook.com/ceskasporitelna/ ) je společnost 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 

1. Základním nástrojem komunikace Organizátora se soutěžícími jsou push notifikace,         
odesílané  Organizátorem z aplikace George. 

2. Doba trvání soutěže je od 3. 2. 2021 od 0:00 hod. do 23. 2. 2021 do 23.59 hod. (dále jen                    
soutěžní období“) není-li Organizátorem ohlášen jiný termín ukončení soutěže. Pro účely           
určování výherců je soutěž dále členěna do následujících soutěžních kol: 

  
3. Každý soutěžící se může do soutěže za celé soutěžní období zařadit pouze jednou.             

Organizátor si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomocí technických i jiných            
prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či             
obcházení, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez              
jakékoliv náhrady; rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné a Organizátor           
není povinen jeho důvody prokazovat. 
 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI 

  
1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel s doručovací adresou na území České              

republiky ve věku od 18 let při splnění bodu 2. tohoto odstavce. 
2. Podmínky účasti v soutěži jsou: 

 a)  být klientem Organizátora a v aplikaci George, v sekci „Obchod“ potvrdit svou účast v 
soutěži formou stisknutí tlačítka „Chci soutěžit“. 

Soutěžní 
kolo 

Trvání kola Výhra 

1. Od 3.2.2021 00:00 hodin do 9.2.2021 23:59 hodin 20x Dárkový poukaz Netflix    
v hodnotě 8 000 Kč 

2. Od 10.2.2021 00:00 hodin do 16.2.2021 23:59       
hodin 

20x Dárkový poukaz Netflix    
v hodnotě 8 000 Kč 

3. Od 17.2.2021 00:00 hodin do 23.2.2021 23:59       
hodin 

20x Dárkový poukaz Netflix    
v hodnotě 8 000 Kč 

https://www.facebook.com/ceskasporitelna
https://www.facebook.com/ceskasporitelna


 
4. VYHODNOCENÍ A VÝHRA 

 
 

1. Výhru získá celkem 60 náhodně určených výherců. K výběru výherce Organizátor použije            
aplikaci pro náhodné generování výherce. 

2. Po skončení každého soutěžního kola bude uskutečněno losování, v němž budou náhodným            
výběrem vybráni výherci výher určených pro příslušné soutěžní kolo (viz přehled v čl. 2 odst.               
1 těchto pravidel), a to ze všech (dosud nevýherních) soutěžních vstupů, které byly řádně              
uskutečněny od začátku doby konání soutěže do konce příslušného soutěžního kola. 

3. Každý soutěžící může získat za celou dobu konání soutěže pouze jednu (1) výhru. Soutěžící,              
kteří byli vylosováni jako výherci kterékoliv výhry, proto do dalších losování nepostupují a             
všechny jejich dosavadní soutěžní vstupy budou z dalších losování vyřazeny.  

4. Výherce bude kontaktován Organizátorem nejpozději do 48 hodin od ukončení soutěže           
prostřednictvím push notifikace v Georgi. 

5. Výhrou jsou dárkové poukazy Netflix v hodnotě 8 000 Kč; přesnou specifikaci výhry určuje              
Organizátor. 

6. Výhry budou výhercům doručovány kurýrem spediční společnosti či poštou na jimi uvedenou            
korespondenční adresu, a to neprodleně po skončení soutěže. 

7. Případná daň z výhry bude odvedena Organizátorem za výherce nad rámec hodnoty výhry; k              
přiznání daně musí výherce na žádost Organizátora poskytnout součinnost. 

8. V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel, podvodného získání výhry nebo jednání v            
rozporu s dobrými mravy si společnost vyhrazuje právo kdykoli soutěž přerušit, ukončit,            
změnit tyto podmínky soutěže, či nevydat případné výhry. 

  
5. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE 

 
 

1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Účastník soutěže je tímto informován o           
zpracování jeho osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU)            
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR): 

Totožnost a kontaktní   
údaje správce 

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;          
Detaily zpracování osobních údajů lze nalézt na webu        
Organizátora v zápatí v záložce Ochrana osobních údajů/ Zásady         
zpracování osobních údajů v České spořitelně, a.s.       
https://www.csas.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju. 

Rozsah 
zpracovávaných údajů 

Údaje uváděné účastníkem v rámci této soutěže. 

Účely zpracování Organizace této soutěže, zasílání informací o této soutěži        
účastníkovi, a to zejména elektronickou cestou. 

Právní základ pro   
zpracování  

Plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného           
Nařízení (tj. řádné pořádání soutěže dle těchto Pravidel). 

Doba, po kterou budou    
osobní údaje uloženy 

Po dobu jednoho měsíce od ukončení soutěže, pak budou         
smazána. 

Poučení subjektu  
údajů 

Vaše zapojení do soutěže je zcela dobrovolné. Do soutěže budou          
zapojeni soutěžící v souladu s textem článků 2 a 3 výše. Dále máte             
právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,          



  

2. 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 vstup do soutěže,          
případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady.              
Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné. 

3. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat na místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.            
Organizátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění               
ze strany Organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Organizátor si vyhrazuje právo             
na změnu výher, přičemž nová výhra by byla v zásadě ve stejné hodnotě jako původní               
produkt. 

4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují             
případné reklamace. 

5. V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel, podvodného získání výhry, nebo jednání v            
rozporu s dobrými mravy si Organizátor vyhrazuje právo kdykoli soutěž přerušit, ukončit,            
změnit tyto podmínky soutěže, či nevydat případné výhry. 

6. Organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikací, doručení zpráv či výher. 
7. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách a veškerých sporných otázkách spojených s touto            

soutěží rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez           
náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její             
pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžním Webu, kde jsou                 
tak k dispozici platná a úplná pravidla. 
 
  

V Praze dne 3. 2. 2020. 
 

popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce        
námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Máte         
právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze          
uskutečnit dopisem i emailem na kontaktech výše uvedených či         
zaslat na email george@csas.cz. Máte právo podat stížnost u         
dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,         
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.  

Další podmínky Další podmínky zpracování osobních údajů správcem jsou       
uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů v České         
spořitelně, a.s., který je dostupný na webu správce v zápatí          
Ochrana osobních údajů. 

mailto:george@csas.cz

