Pravidla soutěže – Placení je hra
Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Placení je hra“
(dále jen „soutěž“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků
k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.
1.

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže 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.

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE; VÝHRY

1. Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).
2. Soutěž probíhá v termínu od 7. 7. 2020 00:00 do 31. 8. 2020 23:59 (dále jen „doba
konání soutěže“). Pro účely určování výherců je soutěž dále členěna do následujících
soutěžních kol, v nichž se hraje o tyto vedlejší výhry:
Soutěžní Trvání kola
Vedlejší výhra
kolo
1.
Od 7. 7. 2020 00:00 hodin do 13. 5 x iPhone SE/ 5 x Apple watch series 3
7. 2020 23:59 hodin
2
Od 14. 7. 2020 00:00 hod. do 20. 5 x iPhone SE/ 5 x Apple watch series 3
7. 2020 23:59 hodin
3.
Od 21. 7. 2020 00:00 hodin do
5 x iPhone SE/ 5 x Apple watch series 3
27. 7. 2020 23:59 hodin
4.
Od 28. 7. 2020 00:00 hodin do 3. 5 x iPhone SE/ 5 x Apple watch series 3
8. 2020 23: 59 hodin
5.
Od 4. 8. 2020 00:00 hodin do 10. 5 x iPhone SE/ 5 x Apple watch series 3
8. 2020 23:59 hodin
6.
Od 11. 8. 2020 00:00 hodin do
5 x iPhone SE/ 5 x Apple watch series 3
17. 8. 2020 23: 59 hodin
7.
Od 18. 8. 2020 00:00 hodin do
5 x iPhone SE/ 5 x Apple watch series 3
24. 8. 2020 23:59 hodin
8.
Od 25. 8. 2020 00:00 hodin do
5 x iPhone SE/ 5 x Apple watch series 3
31.8. 2020 23:59 hodin
(dále jen jednotlivě jako „soutěžní kolo“ nebo souhrnně jako „soutěžní kola“).
3. Za celou dobu konání soutěže se hraje o tyto hlavní výhry – losování proběhne 1. 9. 2020,
9:00:
Umístění
Výhra
iPhone 11 Pro Max/ Apple watch series 5/ Zážitek s Amazing
1. Místo
Places – „Chaloupka, která existuje“
iPhone 11 Pro/ Apple watch series 5/ Zážitek s Amazing
2. Místo
Places – „Hotel Anybody“
iPhone XS/ Apple watch series 5/ Zážitek s Amazing Places –
3. Místo
„Hotel Ještěd“

3.

ÚČAST V SOUTĚŽI

1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel, která je držitelem jakékoliv
debetní karty Visa vydané Organizátorem (dále jen „Karta“) s doručovací adresou na
území České republiky ve věku od 18 let – tuto podmínku splňuje ten, kdo se narodil ne
později než 6. července 2002. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním a přímém
dodavatelském vztahu k Organizátorovi, a taktéž jejich rodinní příslušníci. Soutěže se dále
nemohou účastnit právnické osoby.
2. Soutěžící bude do soutěže automaticky zařazen tak, že v místě konání soutěže a
v době konání soutěže provede alespoň jednu platbu Kartou v jakékoliv výši, přičemž tato
platba se může týkat jak nákupu zboží, tak nákupu služeb, a může být učiněna u
obchodníků v kamenných prodejnách i přes internet (dále jen „soutěžní vstup“).
3. Soutěžící se může na vlastní žádost ze soutěže odhlásit, a to zasláním e-mailu na
adresu soutez@csas.cz s volně formulovanou žádostí o odhlášení ze soutěže se svým
číslem účtu, kterým se soutěže účastní, které Organizátor neprodleně vyhoví.
4. O akci je soutěžící dále informován prostřednictvím Webu a jiných komunikačních
médií, jako jsou sociální sítě a online kanály, zejména Google Display Network, Sklik
Display Network, Facebook, Instagram, Twitch, Youtube, Spotify, Programmatic RTB.
5. Každý soutěžící se může v každém soutěžním kole do soutěže zařadit vícekrát, vždy
na základě uskutečnění nového soutěžního vstupu. Do losování výherců hlavních výher
budou zařazeny soutěžní vstupy ze všech kol soutěže.
6. Organizátor je oprávněn ze soutěže kdykoliv (a to i se zpětnou účinností) vyřadit
platby, resp. soutěžní vstupy, které nejsou v souladu s pravidly soutěže.
7. O tom, zda provedená platba vyhovuje podmínkám soutěže jakožto soutěžní vstup,
rozhoduje ve sporných případech Organizátor.

4.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A PŘEDÁNÍ VÝHER

1. Výhru získá za celou dobu konání soutěže celkem 43 náhodně určených výherců,
z toho 40 výherců získá vedlejší výhry a 3 výherci získají hlavní výhry. K výběru výherce
Organizátor použije aplikaci pro náhodné generování výherců.
2. Po skončení každého soutěžního kola bude uskutečněno losování, v němž budou
náhodným výběrem vybráni výherci vedlejších výher určených pro příslušné soutěžní kolo
(viz přehled v čl. 2 odst. 2 těchto pravidel), a to ze všech (dosud nevýherních) soutěžních
vstupů, které byly řádně uskutečněny od začátku doby konání soutěže do konce
příslušného soutěžního kola. Po skončení celé doby konání soutěže budou vybráni výherci
hlavních výher (viz přehled v čl. 2 odst. 3 těchto pravidel), a to losováním, které proběhne
dne 1. 9. 2020 v 9:00 hod., a to ze všech soutěžních vstupů, které byly řádně uskutečněny

za celou dobu konání soutěže, a na jejichž základě nebyla přidělena vedlejší výhra, resp.
nebyly vyřazeny ze slosování.
3. Každý soutěžící může získat za celou dobu konání soutěže pouze jednu (1) výhru – ať
již vedlejší výhru nebo hlavní 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. Za jednoho soutěžícího je pro tento účel považována
osoba vlastnící jeden bankovní účet, bez ohledu na to, kolik Karet případně bylo k tomuto
účtu vydáno.
4. Každý výherce bude kontaktován nejpozději do 48 hodin od ukončení soutěžního kola
prostřednictvím telefonátu nebo SMS zprávy nebo e-mailu, který k jeho osobě eviduje
Organizátor soutěže na základě dřívějšího smluvní vztahu, a bude vyzván k předání
kontaktních údajů Organizátorovi za účelem zaslání výhry.

5. V případě, že výherce nevyhoví žádosti o předání kontaktních údajů k zaslání výhry,
učiněnou prostřednictvím telefonátu nebo SMS nebo e-mailu ze strany Organizátora do 2
dnů (ať již z jakéhokoliv důvodu, včetně toho, že se výherce Organizátorovi nepodaří
vůbec kontaktovat), ztrácí nárok na výhru, nebude-li Organizátorem rozhodnuto
v konkrétním případě jinak.

6. Výhrami jsou Apple zařízení (iPhone SE, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone
XS, Apple Watch series 3, Apple Watch series 5) a zážitky od Amazing Places (hotel
Ještěd/ Chaloupka, která existuje/ hotel Anybody), přesnou specifikaci výhry určuje
Organizátor.

7. Výhry budou výhercům doručovány osobně zástupcem Organizátora, případně
kurýrem spediční společnosti či poštou na jimi uvedenou korespondenční adresu, a to
neprodleně po skončení soutěže. Výherci budou uvedeni na webových stránkách České
spořitelny. Ve smyslu respektování ochrany osobních údajů bude uvedeno křestní jméno,
první písmeno z příjmení a město či okres, odkud konkrétní výherce pochází.
8. Případná daň z výhry bude odvedena Organizátorem za výherce nad rámec hodnoty
výhry; k přiznání daně musí výherce na žádost Organizátora poskytnout součinnost.

5.

PRÁVA ORGANIZÁTORA
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, vyloučit soutěžícího či jakékoliv soutěžní
vstupy ze soutěže či nevydat případné výhry.

6. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
1. Zpracování osobních údajů:
a. Správcem osobních údajů v této soutěži je společnost Česká spořitelna, a.s.;
správce je možné ve věci zpracování osobních údajů kontaktovat na e-mailu
poverenec@csas.cz.
b. Účelem zpracování osobních údajů je organizace, kontrola a vyhodnocení
soutěže;
c. Právním základem pro zpracování je oprávněný zájem, proti kterému může
soutěžící kdykoliv podat námitky, podáním námitek účast v soutěži končí;
námitky lze zaslat na email soutez@csas.cz;
d. Příjemci osobních údajů jsou kategorie zpracovatelů uvedených v dokumentu
níže;
e. Práva soutěžícího, kategorie zpracovávaných údajů, doba zpracování a
podrobné postupy pro uplatnění práva soutěžících jsou uvedeny v dokumentu
Zásady zpracování osobních údajů v České spořitelně, a.s., který je dostupný
na webu Organizátora v zápatí viz Ochrana osobních údajů.
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 namísto 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. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či
organizátora.
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.
8. Bližší informace o soutěži jsou uvedena na webových stránkách www.placenijehra.cz
(výše a dále jen „Web“), kde jsou zveřejněna i tato úplná pravidla soutěže.

