Pravidla akce – „Odměna pro klienty KB, kteří nakoupí na
udrzitelnyeshop.cz“
1.

POŘADATEL AKCE
1.1. Pořadatelem akce 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, vložka B
1360 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Banka“).

2.

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE
2.1. Akce probíhá v termínu od 1.9.2022 (8:00 h) do 31.10.2022 (23:59 h) na území České republiky.

3.

ÚČASTNÍCI
3.1. Akce se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, jenž splní
stanovená pravidla akce (dále jen „Účastník“).
3.2. Účastníkem se stane osoba, která je držitelem karty Visa od Banky a zaplatí kartou Visa na e-shopu,
který je uveden v seznamu zapojených e-shopů na www.udrzitelnyeshop.cz.
3.3. Platební kartou Visa se pro účely akce rozumí platební karta s logem společnosti Visa, kterou vydala
Banka. Karta má tříletou platnost. Může jít o debetní kartu nebo kreditní kartu.
3.4. Účastník musí pro získání odměny zaplatit nákup za minimálně 1000,- Kč (včetně) v období od 1.9.2022
(08:00 h) do 31.10.2022 (23:59 h). Zvýhodnění se vztahuje pouze na nákupy zaplacené přímo na
platební bráně e-shopu.

4.

ODMĚNA
4.1. Odměnou v této akci je 100,- Kč za jeden nákup ve výši minimálně 1000,- Kč (včetně) a lze ji nárokovat
maximálně třikrát. Maximální výše získané odměny v součtu může být tedy 300,- Kč. Odměna bude
účastníkovi připsána zpět na účet během následujících 10ti pracovních dnů ode dne uskutečnění
platby.
4.2. Účastníkovi nevzniká účastí v akci právní nárok na odměnu. Odměnu nelze vymáhat soudní cestou.
Účastníci nemohou požadovat směnit hotovost za odměnu v akci ani požadovat výměnu odměny za
jinou a nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Banky.
4.3. Jména Účastníků nebudou nikde zveřejněna.

5.

OSTATNÍ USTANOVENÍ
5.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky akce včetně změny doby jejího
trvání, či akci kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetové stránce
Banky.
5.2. Pořadatel akce si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka akce, jehož chování bude
vykazovat známky nekalého či podvodného jednání.
5.3. Pořadatel akce neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.
5.4. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli úkonů
souvisejících s akcí, účastí v akci ani odměnami v akci nebo v souvislosti s nimi.
5.5. Pořadatel je oprávněn vyloučit Účastníka, a to v případě, že bude mít podezření, že Účastník dosáhl
výsledku v akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je 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.
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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. Účastník bere na vědomí, že v souvislosti s účastí v akci bude za účelem získání odměny docházet ke
zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa, telefonní
číslo po dobu trvání akce a dalších 3 měsíců po jejím skončení. Toto zpracování je nezbytné pro plnění
zajištění fungování akce. Jedná se o osobní údaje zpracovávané v rámci produktu Banky, u něhož
využijete platbu kartou pro účely akce.
6.2. Správcem osobních údajů je Pořadatel. Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům, na jejich
opravu nebo výmaz, na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Má rovněž právo podat
stížnost u dozorového úřadu. Své právo může uplatnit zasláním požadavku na emailovou adresu
udrzitelnost@kb.cz. Více informací v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.
6.3.

Zpracování osobních údajů Pořadatelem podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů,
který svou činnost může 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 na
ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

V Praze dne 17.8.2022
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