Podmínky soutěže
„Zaregistrujte se do Penzijní portálu ČSOB Penzijní společnosti a získejte
odměnu v podobě poukázky v hodnotě 500 Kč do MALL.CZ“
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Soutěže (dále jen „Pravidla“).
Podmínky Soutěže mohou být měněny tak, jak je dále uvedeno v Pravidlech.

1. Pořadatel a organizátor Soutěže
Pořadatelem a organizátorem Soutěže je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO: 61859265, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2809 (dále jen „ČSOB Penzijní společnost“ nebo
„Společnost“ nebo „Pořadatel“).

2. Doba trvání
Soutěž probíhá v termínu 12. 10. – 31. 12. 2020 (dále jen „Doba trvání Soutěže“).

3. Účastníci Soutěže
Účastníkem soutěže jsou všechny fyzické osoby a zároveň klienti ČSOB Penzijní společnosti, kteří mají
se Společností uzavřenou platnou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním
připojištění. Účastníkem (dále „Účastník Soutěže“) Soutěže se stává každý, kdo se v období jejího
konání zaregistruje na portál ČSOB Penzijní společnosti www.penzijniportal.cz (dále jen „Penzijní
portál“). Klienti, kteří využívají Internetové bankovnictví od ČSOB nebo Poštovní spořitelny se do této
Soutěže mohou zapojit prostřednictvím IB, a to jednoduchým proklikem ze sekce „Moje produkty“.

4. Podmínky účasti
Cílem soutěže je registrovat se do Penzijního portálu ČSOB Penzijní společnosti a jako každý
20. zaregistrovaný účastník získává odměnu. Čísla jsou přidělována chronologicky, dle jednotlivých
registrací. Soutěžící, který bude evidován pod některým z těchto čísel, se stává výhercem jedné z cen
soutěže.
Seznam jednotlivých registrací klientů ČSOB Penzijní společnosti eviduje společnost
Patria Online, a.s., která je zároveň dodavatelem a provozovatelem portálu. Po skončení soutěže
ČSOB Penzijní společnost tento seznam registrovaných klientů získá a identifikuje ty soutěžící, kteří se
registrovali ve výherním pořadí.
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5. Výhry
Každý 20. účastník soutěže zaregistrovaný do Penzijního portálu získává odměnu do internetového
obchodu MALL.CZ. V soutěži bude použito maximální počet 800 poukázek do internetového obchodu
MALL.CZ.

6. Oznámení a předání výher
Vyhodnocení Soutěže proběhne po skončení Doby trvání soutěže.
Pro oznámení výher budou použity kontakty uvedené na smlouvě zaregistrovaného účastníka.

7. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
Účastník Soutěže bere na vědomí, že v souladu s platnými právními předpisy, zejména Nařízení o
ochraně osobních údajů (EU), 2016/679 (známým pod označením „GDPR“) a zákonem č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, bude ČSOB PS zpracovávat osobní údaje Účastníka Soutěže, příp. i
jeho nezletilých dětí, a to v rozsahu jméno, přímení, telefonní číslo, e-mailový kontakt, číslo Smlouvy
o DPS a výši sjednaného měsíčního příspěvku. Výše nadepsané osobní údaje budou zpracovány za
účelem vyhodnocení Soutěže, informování Účastníka Soutěže o odměně a dále za účelem
předání/odeslání odměny. Účast na této Akci je dobrovolná a zpracování osobních údajů je nezbytné
pro účast na Akci a bez jejich poskytnutí není možné se Soutěže účastnit. Osobní údaje budou
zpracovány po dobu trvání této Soutěže a dále 2 měsíce po skončení této Soutěže, a to z důvodu
vyhodnocení Soutěže. Správcem osobních údajů je ČSOB Penzijní společnost, zpracovatelem je Patria
Online, a.s., které je dodavatelem a provozovatelem Penzijního portálu. Osobní údaje poskytnuté v
rámci Soutěže nebudou předávány mimo EU, ledaže by to umožnily právní předpisy. Detailnější
informace o zpracování osobních údajů, např. k výkonu práv, způsobu odvolání souhlasu naleznete
na uvedeném odkazu: www.csob-penze.cz/ochrana-osobnich-udaju.

8. Doplňující podmínky soutěže
Pořadatel má právo kdykoli změnit podmínky Soutěže, 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 Pořadatel. V případě, že v rámci Soutěže
bude zjištěno jednání ,,Účastníka soutěže,, které bude v rozporu s těmito Pravidly nebo v rozporu s
dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Soutěže nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo
jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno Pořadatele, vyhrazuje si Pořadatel právo
jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto
získaných Výher nebo možnost vyloučení Fyzické osoby/Účastníka Soutěže ze Soutěže bez náhrady.
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Pravidla Soutěže jsou přístupná na internetových stránkách www.csob-penze.cz/pro-stavajici-klienty
všichni Účastníci Soutěže s nimi svou účastí v Soutěži vyslovují svůj bezvýhradný souhlas. Jakákoliv
případná změna podmínek Soutěže bude zveřejněna na těchto internetových stránkách, přičemž
platí, že změna bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění.
V Praze dne 7. 10. 2020
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