
Podmínky marketingové akce  
odměna - poukázka 500 Kč Mall.cz za novou 
smlouvu o doplňkovém penzijním spoření  

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce odměna poukázka 
500 Kč na nákup na Mall.cz za sjednání nové smlouvy o Doplňkovém penzijním spoření u ČSOB Penzijní 
společnosti (dále jen „Akce“).  

Odměnu mohou získat noví klienti, pokud splní podmínky stanovené v těchto pravidlech. Tato pravidla 
jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce. Podmínky Akce mohou být měněny tak, 
jak je dále uvedeno v těchto pravidlech. 

1. Pořadatel a organizátor

Pořadatelem Akce je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Radlická 333/150, 
150 57 Praha 5, IČ: 61859265 (dále jen „ČSOB Penzijní společnost“ nebo „Pořadatel“). 

2. Doba trvání

Akce probíhá v období od 1. 10. 2017 do 30. 11. 2017 (dále jen „Doba trvání Akce“) nebo do vyčerpání 
500 ks poukázek. 

3. Účastníci Akce

Do Akce se mohou zapojit fyzické osoby, které si v Době trvání Akce sjednají smlouvu o Doplňkovém 
penzijním spoření prostřednictvím webových stránek ČSOB Penzijní společnosti www.csob-penze.cz 
dále jen „Smlouva“) nebo telefonicky přes Klientské centrum na číslech 499 900 600 nebo 495 800 600, 
přičemž zároveň takovou smlouvu neukončili výplatou Odbytného u ČSOB Penzijní společnosti, a.s. v 
předchozích 12 kalendářních měsících (dále jen Účastník/ci Akce).  

4. Odměna a podmínky pro jejich přiznání, vyhodnocení Akce a připsání
odměny  

Odměnou je poukázka v hodnotě 500 Kč na nákup na Mall.cz, kterou získá každá fyzická osoba, která 
splnila podmínky Účastníka Akce a současně splnila podmínky pro přiznání odměny, které jsou: 

• Fyzická osoba si založila novou smlouvu o Doplňkovém penzijním spoření u ČSOB Penzijní
společnosti a na tuto Smlouvu uhradila první sjednaný měsíční příspěvek (min. však ve výši
300 Kč) nejpozději do 15. 12. 2017 (s datem účinnosti této nové smlouvy od 1. 12. 2017).

Odměna poukázka 500 Kč na nákup na Mall.cz bude klientovi zaslána emailem ve formě elektronické 
poukázky do 31. 1. 2018 pouze v případě, že „Nový klient“ uhradil první sjednaný měsíční příspěvek.  
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5. Souhlas Účastníka Akce se zpracováním osobních údajů

Účastník Akce je v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, informován, že 
pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce, informování účastníka Akce o odměně 
a předání / odeslání odměny bude pořadatel zpracovávat osobní údaje poskytnuté mu v rámci Akce.   

Účastník Akce uděluje souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely, 
zejména nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných 
aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do případného odvolání souhlasu 
a to písemnou formou odvolání, zaslaného na adresu sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné 
okamžikem jeho doručení Pořadateli.  

Každý účastník Akce, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních 
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka Akce nebo v rozporu 
se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

• požádat pořadatele o vysvětlení
• požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav.

6. Závěrečná ustanovení

Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné nepeněžité plnění a ani měnit za 
odměnu či bonusy z jiných akcí.  

Pořadatel má právo kdykoliv změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu 
jejího trvání, tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit nebo předčasně ukončit. O jakýchkoli 
reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností rovněž Pořadatel.  

Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Odměny. 
Pořadatel neodpovídá za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a 
vyhodnocení Akce podle podmínek Akce.  

Podmínky Akce jsou přístupné na internetových stránkách www.csob-penze/penzejinak.cz. 

Jakékoliv případné změny podmínek Akce budou zveřejněny na těchto internetových stránkách a 
změna bude účinná od okamžiku zveřejnění na těchto webových stránkách.  

Platnost podmínek je časově omezena. 

V Praze dne 5. 9. 2017 
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