Pravidla soutěže – „Soutěž o 2800 Riot Pointů do hry
League of Legends Esport“
1.

POŘADATEL A PROVOZOVATEL SOUTĚŽE
1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Komerční banka, a. s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ
11407, IČO: 45317054 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, složka B 1360
(dále jen „Pořadatel“ nebo „Banka“).

2.

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
2.1. Soutěž probíhá v termínu od 1.6. 2021 (00:00 h) do 31.08 2021 (23:59 h) na území České republiky.
2.2. Soutěž probíhá na kb.cz/LoL (dále jen „internet KB“) provozované Bankou.

3.

SOUTĚŽÍCÍ
3.1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, jenž
splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící“ či „Účastník“ soutěže).
3.2. Soutěžícím se stane osoba, která objedná kartu s Vlastním designem v Limitované edici League of
Legends Esport tak, aby karta byla vydána v období od 1. 6. 2021 do 31. 8. 2021.
3.3. Platební karta s vlastním designem MojeKarta League of Legends Esport (dále jen „LoL Esport karta“):
jde o osobní platební kartu s logem společnosti Mastercard s designem League of Legends Esport,
kterou vydala Komerční banka. Karta má tříletou platnost. Může jít o debetní kartu nebo kreditní
kartu. U kreditních karet lze kartu LoL Esport vydat pouze na 4U kartě.
3.4. Poplatek za tzv. vlastní design LoL Esport karty je 149 Kč na celé období platnosti karty, tj. na tři roky.
Zdarma je pouze u LoL Esport karty ke Studentskému účtu a k Junior účtu. Jedná se o položku „Vlastní
design MojeKarta“ v Sazebníku KB pro občany platném ke dni startu této soutěže.
3.5. Vydání LoL Esport karty:
o Pokud není Účastník soutěže klientem KB, může požádat o vydání LoL Esport karty na kterékoliv
pobočce KB. V případě žádosti o debetní kartu je nutné zároveň sjednat běžný účet v KB. Jde-li
o nezletilého klienta, na pobočku KB se dostaví se svým zákonným zástupcem.
o Pokud je Účastník soutěže klientem KB bez platební karty KB, může požádat:
✓ o vydání debetní LoL Esport karty na kterékoliv pobočce KB anebo v internetovém
bankovnictví MojeBanka anebo v mobilní aplikaci Mobilní banka.
✓ o vydání kreditní 4U LoL Esport karty na kterékoliv pobočce KB anebo v internetovém
bankovnictví MojeBanka.
o Pokud je Účastník soutěže klientem KB s platební kartou s koncem platnosti 07/21 anebo 08/21,
může požádat o vydání LoL Esport karty ne později než 6 týdnů před koncem platnosti stávající
karty (např. na kterékoliv pobočce KB nebo přes svého bankovního poradce, apod .). LoL Esport
karta mu bude vydána zdarma v rámci standardního procesu automatické výměny karty.
o Pokud je Účastník soutěže klientem KB s debetní kartou jinou než LoL Esport, může na kterékoliv
pobočce KB požádat o změnu současné karty na LoL Esport kartu (jde o tzv. „odloženou
výpověď“, kdy současná karta zůstane ještě 10 prac. dní platná a mezitím se vyrobí nová LoL
Esport karta s jiným číslem karty). Klient získá slevu na 1 rok z poplatku za vydání karty.
Poté, co Účastník soutěže požádal o vydání LoL Esport karty (viz možnosti výše v tomto bodě), Účastník
obdrží od KB tzv. Design kód (emailem na Účastníkovu adresu zadanou při sjednávání LoL Esport karty).
Tento Design kód musí Účastník zadat na www.mojekarta.cz, vybrat si jeden z pěti LoL designů na svoji
kartu a stiskem tlačítka „Odeslat“ vybraný design postoupí do KB k výrobě karty. Karta je Účastníkovi
standardně doručena do 5-ti pracovních dnů.
3.6. Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou v průběhu konání akce. Opakovaně do soutěže
nebude zařazen.

4.

MECHANIKA SOUTĚŽE, VÝHERCI, VÝHRY
4.1. Výhrou v této soutěži je 2800 Riot Points (dále jen „RP) ve hře League of Legends od společnosti Riot
Games (dále jen „hra LoL“). RP je herní měna ve hře LoL, výhru může výherce v této soutěži čerpat na
jím vybraný nákup ve hře LoL.
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4.2. Podmínkou pro získání výhry v této kampani je vydání LoL Esport karty v období konání této soutěže,
tj. od 1.6.2021 do 31. 8. 2021. O pořadí výhry rozhoduje datum a čas vložení designu na LoL Esport
kartu ve formátu: den, měsíc, rok, hodina, minuta, sekunda. Vložení designu na LoL Esport kartu
realizuje Účastník na www.mojekarta.cz poté, co použije Design kód (viz bod 3.5.). Dřívější datum a čas
rozhoduje.
4.3. Prvních 1.500 Účastníků, kteří splní podmínky podle bodu 4.2. se stávají výherci v této soutěži. Na
emailovou adresu obdrží Účastník email ze strany Pořadatele o tom, že se stal výhercem v této soutěži.
Výherce musí mít v KB uvedenou emailovou adresu na kterou mu bude výhra zaslána, bez uvedení
emailové adresy nelze výhru poskytnout a nevzniká na ní právní nárok.
4.4. Výhru obdrží výherce emailem ze strany Pořadatele na svoji emailovou adresu, a to do 30ti dnů od
vydání LoL Esport karty. Email bude obsahovat unikátní kód pro čerpání 2800 RP. Čerpat RP je možné
po přihlášení do hry LoL na serveru regionu „Severní a Východní Evropa (čeština)“ a vložení zaslaného
unikátního kódu.
4.5. Soutěžícímu nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v soutěži. Výhry nelze vymáhat soudní
cestou. Soutěžící nemohou požadovat směnit hotovost za výhry v soutěži ani požadovat výměnu výhry
za jinou a nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Banky.
4.6. Jména výherců nebudou nikde zveřejněna s ohledem na GDPR.
5.

OSOBNÍ ÚDAJE, PRÁVA K UŽITÍ SOUTĚŽNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
5.1. Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s jeho účastí v soutěži bude za účelem vyhodnocení soutěže,
informování výherců a distribuci výhry docházet po dobu trvání soutěže a dalších 3 měsíců po jejím
skončení ke zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa,
telefonní číslo. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, resp. zajištění fungování soutěže.
Poskytnutí výše uvedených údajů je dobrovolné, je však nutnou podmínkou účasti v soutěži.
5.2. Soutěžící bere na vědomí, že Pořadatel může výše uvedené údaje včetně výsledků soutěže zpracovávat
pro účely své interní komunikace po dobu 3 měsíců. Toto zpracování je oprávněným zájmem
Pořadatele a Soutěžící vůči němu může podat námitku. Této námitce Pořadatel automaticky vyhoví a
upustí od dalšího zpracování, pro Soutěžícího to však znamená automatické vyřazení ze soutěže a
ztrátu možnosti výhry.
5.3. Správcem osobních údajů je Pořadatel soutěže. Soutěžící má právo přístupu ke svým osobním údajům,
na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Soutěžící má
rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
6.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby
jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na
internetové stránce Banky.
6.2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka soutěže, jehož chování bude
vykazovat známky nekalého či podvodného jednání.
6.3. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.
6.4. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních
úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.
6.5. Pořadatel je oprávněn vyloučit Soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl
výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy,
způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti
odvolání.
6.6. Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
6.7. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
6.8. V ostatním se soutěž a vztahy mezi Soutěžícím a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 31.05.2021
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