Pravidla a mechanika soutěže „SOUTĚŽTE s Google Pay“
Následující text představuje úplná a závazná pravidla soutěže „SOUTĚŽTE s Google Pay“ (dále jen
„soutěž“). Tato pravidla soutěže (dále jen „pravidla“) jsou po celou dobu trvání soutěže dostupná na
online stránce www.soutezkb.cz
1 Pořadatel soutěže
1.1 Pořadatelem soutěže je společnost Komerční banka, a. s., sídlem na Praze 1, Na Příkopě 33,
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „pořadatel“).
2 Místo a doba trvání soutěže
2.1 Soutěž bude probíhat na webové stránce www.soutezkb.cz (dále jen „soutěžní stránka“).
2.2 Soutěž bude probíhat od okamžiku vyhlášení dne 12. 11. 2018 00:00:01 do dne 25. 11.2018
23:59:59 (dále jen „doba trvání soutěže“).
Soutěž bude rozdělena do 2 soutěžních kol, která se uskuteční v následujících obdobích:
- První soutěžní kolo od okamžiku vyhlášení soutěže 12. 11. 2018 00:00:01 do 18. 11.
2018 do 23:59:59.
- Druhé soutěžní kolo od 19. 11. 2018 00:00:01 do 25. 11. 2018 do 23:59:59
(dále jen společně jako „soutěžní kola“ nebo jednotlivě „soutěžní kolo“).
3 Podmínky účasti v soutěži
3.1 Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území
České republiky, která je svéprávná a je držitelem platební karty vydané pořadatelem (dále
jen „soutěžící“).
3.2 Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém či obdobném poměru k
pořadateli a k dalším osobám podílejícím se na zabezpečení průběhu soutěže anebo osoby,
které jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.
3.3 Podmínkou účasti v soutěži je registrace soutěžícího do soutěže podle článku 4 těchto
pravidel a souhlas s těmito pravidly.
4 Soutěžní úkol
4.1 Soutěžním úkolem je v době trvání prvního či druhého soutěžního kola provést bezkontaktní
platbu na platebním terminálu každý den daného soutěžního kola, tj. 7 dnů po sobě. Každý
den soutěžního kola minimálně jednou zaplatit prostřednictvím služby Google Pay, která je
integrována v mobilní aplikaci Mobilní banka. Dále je soutěžící povinen se do soutěže
jednorázově registrovat prostřednictvím registračního formuláře uvedeného na stránkách
www.soutezkb.cz (dále jen „soutěžní úkol“).
4.2 V rámci registrace soutěžící uvede:
4.2.1 Jméno, příjmení.
4.2.2 Datum narození.
4.2.3 Telefonní číslo.
4.2.4 Kontaktní e-mail.
4.3 Každé odeslání vyplněného registračního formuláře na soutěžní stránce je automaticky
zařazeno do soutěže. Komerční banka si vyhrazuje právo na ověření provedení platby
výherců v daném soutěžním období. V případě, že soutěžící uvede nesprávné údaje, které

neumožní pořadateli jeho identifikaci v interním systému pořadatele (Komerční banky),
vyhrazuje si pořadatel právo soutěžícího ze soutěže vyřadit.
4.4 V případě, že Komerční banka nebude moci ověřit, že platba, kterou měli výherci v průběhu
soutěžního období kola provést, proběhla, vyhrazuje si pořadatel právo na výběr dalšího
výherce v pořadí.
4.5 Každý soutěžící je oprávněn se zúčastnit příslušného soutěžního kola, tj. splnit soutěžní úkol,
a je oprávněn zúčastnit se libovolného počtu soutěžních kol, a to pouze a podmínky, že se již
nestal výhercem předchozího kola.
4.6 Registrace provedená odesláním soutěžního formuláře je platná po celou dobu trvání
soutěže. Registrace provedená v 1. kole soutěže platí automaticky také pro 2. kolo soutěže.
Soutěžící nemusí opakovaně odesílat soutěžní formulář, pro účely splnění podmínek soutěže
je soutěžící pouze povinen provést platbu v jednotlivých soutěžních kolech 7 dnů po sobě.
Registraci do soutěže je možné provést také v průběhu již probíhajícího kola soutěže.
Soutěžící se pak zúčastní probíhajícího soutěžního kola pouze v případě, že v každém dni
daného soutěžního kola předcházejícího registraci do soutěže provedl platbu podle odstavce
4.1 výše.
5 Výherci a výhry v soutěži
5.1 Výhercem se může stát pouze soutěžící, který splní soutěžní úkol specifikovaný v odstavci
4.1 těchto pravidel výše.
5.2 V rámci každého soutěžního kola bude vybráno prvních 700 soutěžících, kteří splní soutěžní
úkol (dále jen „výherci“), celkem tedy 1 400 výherců za celou dobu trvání soutěže, a ti obdrží
cenu určenou pro dané soutěžní kolo.
5.3 O výherci bude rozhodovat čas poslední, sedmé, platby provedené v daném soutěžním kole.
5.4 Výhry pro jednotlivá soutěžní kola jsou následující:
5.4.1 V prvním soutěžním kole v období 12. 11. 2018 – 18. 11. 2018 je výhrou 700 kusů
poukázky v hodnotě 500 Kč v elektronické podobě pro nákup na www.alza.cz,
5.4.2 V druhém soutěžním kole v období 19. 11. 2018 – 25. 11. 2018 je výhrou 700 kusů
poukázky v hodnotě 500 Kč v elektronické podobě na nákup www.notino.cz
(dále jen společně jako „výhry“ nebo jednotlivě jako „výhra“).
5.5 Výherci daného soutěžního kola budou o výhře informováni e-mailem, a to nejpozději do 7
pracovních dnů ode dne ukončení každého soutěžního kola.
5.6 Výhra bude výherci odeslána na výhercem potvrzený e-mail do 10 pracovních dnů od
potvrzení výhry.

5.7 Výhry nejsou právně vymahatelné. Žádnou z výher nelze převést na jinou osobu, proplácet v
hotovosti ani za ni poskytnout věcnou náhradu. Komerční banka si vyhrazuje právo výhry v
těchto pravidlech uvedené nahradit výhrami obdobného typu a hodnoty v případě, že z
objektivních důvodů nespočívajících na straně Komerční banky nebude možné slíbenou
výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

5.8 Podmínkou získání výhry je dodržení těchto pravidel. Výhry nebudou uděleny v případě, že
Komerční banka zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání jakéhokoli
podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla
danému soutěžícímu k získání některé z výher.
6 Osobní údaje
6.1 Pořadatel je správcem osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů. Osobní
údaje soutěžících budou zpracovány v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, telefonní
číslo a e-mailová adresa. Právním základem zpracování výše uvedených osobních údajů je: (i)
pro účely realizace soutěže nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy a (ii) pro účely
oprávněných zájmů pořadatele jakožto správce osobních údajů kvůli případné obhajobě
jeho právních nároků nezbytnost zpracování pro účely těchto oprávněných zájmů. Osobní
údaje budou uchovávány pouze v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou s ohledem na výše
uvedené účely, a to po dobu 5 let od okamžiku skončení soutěže. Osobní údaje výherce v
rozsahu jméno a příjmení budou dále uchovány pro daňové účely (prokázání poskytnutí
výhry) po dobu trvání lhůty stanovené příslušnými daňovými předpisy pro případ daňové
kontroly. Údaje poskytnuté soutěžícím může kromě pořadatele jakožto správce osobních
údajů zpracovávat také smluvní partner pořadatele, který zajišťuje pro pořadatele realizaci
soutěže jakožto zpracovatel osobních údajů, a to způsobem obvyklým pro realizaci soutěží.
Údaje poskytnuté výhercem mohou dále jako zpracovatelé zpracovávat doručovatelské
společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Soutěžící má právo na
přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo
vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Soutěžící je oprávněn
kdykoli podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě pochybností o
dodržování práv pořadatelem jakožto správcem osobních údajů se může soutěžící obrátit na
pořadatele na následující e-mailové adrese: soutez@kb.cz. Poskytnutí osobních údajů ze
strany soutěžícího je smluvním požadavkem a je pro výše uvedené účely povinné.
Neposkytnutí osobních údajů má za důsledek nemožnost zúčastnit se slosování a v případě
získání výhry nemožnost jejího doručení.

6.2 Soutěžící dále souhlasí s tím, že v případě, že se stane výhercem výhry, umožní Komerční
bance zachytit svou podobu na fotografii nebo videu a uveřejnit ji a sdílet v rámci propagace
soutěže a Komerční banky na internetu a v médiích, zejména pak na soutěžní stránce a dále
na webových a facebookových stránkách Komerční banky. Umožnění pořízení fotografie
zachycující podobu soutěžícího je nezbytnou podmínkou pro účast v soutěži. Souhlas s
pořízením fotografie zachycující podobu výherce a jejím zveřejněním uděluje soutěžící
pořadateli na období 6 měsíců po skončení soutěže. Po uplynutí této doby již není pořadatel
oprávněn fotografii zachycující podobu soutěžícího pořídit ani zveřejnit, již zveřejněné
fotografie však není povinen z pořadatelových webových a facebookových stránek odstranit.

7 Společná a závěrečná ustanovení
7.1 Soutěžící se zavazuje neporušovat právní řád České republiky, oprávněné zájmy Komerční
banky a nejednat v souvislosti s touto soutěží v rozporu s dobrými mravy.
7.2 Tato soutěž a právní vztahy vzniklé v souvislosti se soutěží se řídí právním řádem České
republiky. Případné spory vzniklé v souvislosti se soutěží budou rozhodovat české soudy.
7.3 Komerční banka si vyhrazuje právo činit kdykoli rozhodnutí ve všech záležitostech
souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže,

pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení kteréhokoli soutěžícího
ze soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel
soutěže nebo při pouhém podezření na nedodržování pravidel soutěže, nezákonné jednání
nebo jakékoli jiné závadné chování ze strany soutěžícího nebo třetích stran ovlivňujících
nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je Komerční banka
oprávněna učinit kdykoli v době trvání soutěže.
Dospěje-li Komerční banka po skončení soutěže k závěru, že soutěžící získal výhru v rozporu s
těmito pravidly, je oprávněna rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím
skončení a výhru neudělit.
7.4 V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na e-mailovou adresu:
soutez@kb.cz či zavolat na naši bezplatnou infolinku 800 521 521.
7.5 Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se
soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

