Pravidla akce „Odměna pro klienty KB, kteří
uzavřou smlouvu o účtu MůjÚčet, MůjÚčet Plus
nebo MůjÚčet Gold online na www.kb.cz“
1

POŘADATEL AKCE

1.1

 ořadatelem akce je společnost Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054,
P
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka B 1360 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Banka“).

2

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE

2.1

 kce probíhá v termínu od 18. 11. (8:00 h) do (I) 31. 12. 2022 (23:59 h), nebo do (II) vyčerpání 2 000 slevových kódů, které jsou
A
odměnou v této akci, na území České republiky.

3

ÚČASTNÍCI

3.1

 kce se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, jež splní podmínky stanovené
A
pravidly akce (dále jen „Účastník“) a nemá v době trvání akce sjednaný žádný jiný běžný účet v Bance. Účastník však v případě
uzavření více smluv o běžném účtu dle odstavce 3.2 těchto pravidel získá odměnu pouze jednou, tj. Účastník získá pouze jeden
slevový kód.

3.2

 častníkem se stane osoba, která uzavře s Bankou smlouvu o běžném účtu přes webovou stránku www.kb.cz, přičemž se však
Ú
jedná pouze o tyto účty: MůjÚčet, MůjÚčet Plus a MůjÚčet Gold.

4

ODMĚNA

4.1

 dměnou v této akci je 2 000 slevových kódů, každý v hodnotě 500 Kč, na nákup v e-shopu českého národního hokejového týmu
O
https://fanshop.hokej.cz/ (dále jen „Prodávající“), které lze uplatnit na kompletní sortiment Prodávajícího. Slevový kód bude
Účastníkovi zaslán e-mailem do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o běžném účtu dle odstavce 3.2 těchto pravidel.

4.2

 častníkovi nevzniká účastí v akci právní nárok na odměnu. Odměnu nelze vymáhat soudní cestou. Účastníci nemohou
Ú
požadovat směnu hotovosti za odměnu v akci ani požadovat výměnu odměny za jinou a nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze
strany Banky.

4.3

 ákup u Prodávajícího musí být minimálně v hodnotě slevového kódu. Nákupem za nižší částku nevzniká Účastníkovi nárok na
N
vrácení nevyčerpané hodnoty slevového kódu.

4.4

 ři tvorbě objednávky je Účastníkům umožněno zadání slevového kódu v souladu s pravidly Prodávajícího. Neuvede-li
P
Prodávající v konkrétním případě jinak, slevový kód není možné uplatňovat opakovaně, kombinovat s jinými slevami, uplatňovat
na zlevněné zboží či zboží ve výprodeji.

4.5

Nevyužije-li Účastník slevový kód v době jeho platnosti, není oprávněn požadovat po Prodávajícím jakoukoliv kompenzaci.

4.6

 upní smlouva, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží Prodávajícího, je uzavírána přímo mezi Účastníkem a Prodávajícím za
K
podmínek určených Prodávajícím. Banka pouze zprostředkovává a zasílá Účastníkovi slevový kód.

4.7 Jména Účastníků nebudou nikde zveřejněna.

5

OSTATNÍ USTANOVENÍ

5.1

 ořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky akce včetně změny doby jejího trvání či akci kdykoliv
P
ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetové stránce Banky.

5.2

 ořadatel akce si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka, jehož chování bude vykazovat známky nekalého či
P
podvodného jednání.
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5.3

Pořadatel akce neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.

5.4

 ořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv úkonů souvisejících s akcí, účastí v akci ani
P
odměnami v akci nebo v souvislosti s nimi.

5.5

 ořadatel je oprávněn vyloučit Účastníka, a to v případě, že bude mít podezření, že Účastník dosáhl výsledku v akci podvodným
P
jednáním nebo jednáním v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této akce. Toto rozhodnutí Pořadatele je
konečné, bez možnosti odvolání.

5.6

Účastí v akci vyjadřuje Účastník svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat.

5.7

Účast v akci nelze vymáhat soudní cestou.

5.8

V ostatním se akce a vztahy mezi Účastníkem a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

6

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1

 častník bere na vědomí, že v souvislosti s účastí v akci bude za účelem získání odměny docházet ke zpracování osobních údajů
Ú
v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa po dobu trvání akce a dalších 3 měsíců po jejím skončení. Toto zpracování je
nezbytné pro zajištění fungování akce. Jedná se o osobní údaje zpracovávané v rámci produktu Banky pro účely akce.

6.2

 právcem osobních údajů je Pořadatel. Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz,
S
na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu. Své právo může
uplatnit zasláním požadavku na e-mailovou adresu osobní_udaje@kb.cz. Více informací v dokumentu Informace o zpracování
osobních údajů.

6.3

 pracování osobních údajů Pořadatelem podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může
Z
koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské unie. Pokud účastník akce nabude dojmu, že jakékoliv
zpracování jeho osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů
u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese www.uoou.cz.

V Praze dne 23. 11. 2022
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