PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE
Založte si konto G2.2 a získejte bonus až 550 Kč!
1. Organizátor marketingové akce
Organizátorem marketingové akce (dále jen „Akce“) je Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Praha
1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1360 (dále jen „KB“ nebo „Organizátor“).
2. Účastník Akce
Akce je určena pro fyzické osoby (dále jen „Účastník“), které si zřídí konto G2.2 (dále jen „Účet“) od 2. 5.
2022 (0:00 h) do 31. 5. 2022 (23:59 h) a nebyly klienty KB od 1. 6. 2018 do 1. 5. 2022.
3. Podmínky Akce
Bonus 200 Kč bude na Účet připsán Účastníkovi, který splnil všechny níže uvedené podmínky:
1. V období trvání Akce si řádně a dle podmínek KB založil Účet.
2. Byl majitelem aktivního Účtu v období vyhodnocování kampaně, které proběhne nejpozději do
31.5. 2022. Aktivní účet je účet, na kterém proběhla alespoň 1 bankovní operace (započítává se i
připsání bonusu 350 Kč za ISIC kartu) a zároveň je na účtu kladný zůstatek ke dni připsání bonusu.
3.

Neměl Účet v nepovoleném debetu v době vyhodnocování Akce.

4.

Nebyl v době vyhodnocování Akce ve vymáhání.

Bonus 200 Kč bude připsán na aktivní Účet následovně:
Účty zřízené od 2. 5. 2022 do 31. 5. 2022 – výplata do 15. 6. 2022.
Časem rozhodným pro posouzení nároku na bonus je podpis smlouvy k Účtu a následně splnění výše
uvedených podmínek. Posouzení nároku na bonus je výhradně záležitostí Organizátora.
Další bonus 350 Kč za předložení ISIC průkazu vydaného v ČR bude připsán Účastníkovi na nově
založený Účet neodkladně na pobočce KB nebo při sjednání přes kurýra, kde v obou případech došlo
k podpisu smlouvy. Přiznání nároku a vyplacení provede bankovní poradce nebo Middle office, dle způsobu
sjednání účtu. Posouzení nároku na bonus je výhradně záležitostí Organizátora.
4. Obecná ustanovení
Účastí v Akci nevzniká Účastníkovi právní nárok na bonus. Účast v Akci či bonus nelze vymáhat soudní
cestou.
Účastí v Akci bere Účastník na vědomí, že Organizátor jakožto správce bude zpracovávat osobní údaje
v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, doba založení Účtu, údaje o aktivaci Účtu, připsání bonusu
a jeho výše na Účet, zrušení Účtu a deaktivace Účtu, a to za účelem připsání bonusu na Účet a za účelem
vyhodnocení Akce v rozsahu počtu připsaných bonusů, počtu aktivních a neaktivních Účtů, doby existence
Účtu v KB a využívání Účtu v KB. Tyto údaje bude KB zpracovávat po dobu jednoho roku po skončení Akce.
Toto zpracování je oprávněným zájmem KB a Účastník vůči němu muže podat námitku. Této námitce KB
automaticky vyhoví a upustí od dalšího zpracování, pro Účastníka to však znamená, že nemá nárok na získání
výše uvedených bonusů. Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz,
na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Účastník má rovněž právo podat stížnost u
dozorového úřadu. Kontaktní adresa na Pověřence pro ochranu osobních údajů KB: osobni_udaje@kb.cz.
Pravidla Akce či případné změny pravidel jsou veřejně přístupná k nahlédnutí na internetových stránkách
www.kb.cz.

