Pravidla soutěže ŠUSEM PRO IBODY
1. Pořadatelem soutěže je Česká spořitelna, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, ve spolupráci
se společností VĚRNOSTNÍ PROGRAM IBOD, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 01818121, a společností Concept One, a. s., Praha 1, U Bulhara 3, PSČ 110 00, IČO: 26717981.

2 Princip:
a) Soutěž je rozdělena do dvou na sobě nezávislých částí:
I. Fanděte a rozdělte si milion ibodů! – tipovací soutěž s výhrou 10 000 ibodů.
II. Za každých 200 Kč zaplacených kartou 5 ibodů – v den, kdy jakýkoli český olympionik získá medaili, dostanete
za každých 200 Kč zaplacených kartou České spořitelny ještě 5 ibodů navíc.
b) Do části Fanděte a rozdělte si milion ibodů!, která probíhá na www.fanouskiada.cz, se můžete zapojit takto:
I. Přečtete si pravidla Fanouškiády a zaregistrujete se do ní. Bez registrace do Fanouškiády není možné zapojit se do části
soutěže Fanděte a rozdělte si milion ibodů!.
II. Při registraci do Fanouškiády Vás systém vyzve i k zapojení se do části soutěže Fanděte a rozdělte si milion ibodů!.
Pokud se do této soutěže nezapojíte hned při registraci do Fanouškiády, můžete to udělat i později.
1) Pak už stačí tipnout si odpověď na soutěžní otázku:
„V jakém čase ﬁnálového utkání olympijského hokejového turnaje mužů padne první branka zápasu?“
Vložením tipu jste se stali účastníkem soutěže Fanděte a rozdělte si milion ibodů!.
III.Tipovací soutěžní otázka
1) Musíte na ni odpovědět nejpozději den před ﬁnálovým utkáním olympijského hokejového turnaje mužů, tj.
do 22. 2. 2014 včetně.
2) Svůj tip budete mít uložen ve svém proﬁlu fanouška na www.fanouskiada.cz. Jeden účastník má pouze jeden tip,
ale kdykoliv po dobu platnosti části soutěže Fanděte a rozdělte si milion ibodů! ho můžete měnit. Pro vyhodnocení
je rozhodující tip uvedený ve Vašem proﬁlu fanouška k 22. 2. 2014 ve 23.59:59 hod.
IV. Sto účastníků s nejpřesnějším tipem získává výhru 10 000 ibodů. Pokud bude více stejně přesných odpovědí, rozhoduje
dřívější datum registrace účastníka do programu iBOD.
V. Abyste mohli získat výhru v části soutěže Fanděte a rozdělte si milion ibodů!, musíte být nejpozději poslední den
olympiády, tj. do 23. 2. 2014 včetně, registrováni v programu iBOD a mít aktivovaný sběr ibodů od České spořitelny
podle pravidel uveřejněných na https://ibod.cz/partner/csas.
c) Část Za každých 200 Kč zaplacených kartou 5 ibodů má tyto základní podmínky:
I. Ve výherní den, tj. den, kdy alespoň jeden český olympionik získá jakoukoli olympijskou medaili, budete za každou
platbu soukromou (ne podnikatelskou) platební kartou České spořitelny odměněni speciálními ibody. Pro určení výherního
dne platí:
1) dnem zisku medaile se rozumí den, ve kterém příslušný olympionik nebo olympijský tým dokončil úspěšně svůj závod
nebo olympijský turnaj,
2) čas se řídí časovým pásmem platným pro Českou republiku, tedy tzv. středoevropským časem.
II. Speciální ibody připíšeme stejnému majiteli účtu, kterému jsou běžně připisovány ibody za platbu kartou. Připisování se
řídí pravidly pro získávání ibodů od České spořitelny, které najdete na https://ibod.cz/partner/csas.
III.Abyste v části soutěže Za každých 200 Kč zaplacených kartou 5 ibodů mohli získat speciální ibody, musíte být
nejpozději 16. 3. 2014 včetně zaregistrováni v programu iBOD a mít aktivovaný sběr ibodů od České spořitelny podle
pravidel uveřejněných na https://ibod.cz/partner/csas.
d) Pokud v soutěži uspějete, připíšeme Vám ibody na Vaše iBOD konto nejpozději 31. 3. 2014.

3. Soutěž probíhá od 16. 1. do 16. 3. 2014 včetně. Dílčí termíny závazné pro splnění podmínek ovlivňujících možnost výhry nebo
zisku speciálních ibodů jsou uvedeny v těchto pravidlech.

4. Do této soutěže se může zapojit libovolná fyzická osoba, která splní všechny zde uvedené podmínky.

5. Odměny:
a) V části Fanděte a rozdělte si milion ibodů! je odměnou výhra 10 000 ibodů.
b) V části Za každých 200 Kč zaplacených kartou 5 ibodů jsou odměnou speciální ibody. Počet získaných speciálních ibodů
závisí na celkové výši plateb uskutečněných Vaší kartou. Počet speciálních ibodů určíme tak, že sečteme všechny Vaše
platby během výherního dne a za každých utracených celých 200 Kč získáte dalších 5 ibodů navíc.

6. Účastí v této soutěži udělujete České spořitelně jakožto správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, které jste dobrovolně poskytli, za účelem vyhodnocení soutěže
a dalšího marketingového zpracování. Máte i veškerá práva podle § 11 a § 21 téhož zákona, zejména svůj souhlas kdykoliv
písemně na adrese správce odvolat, mít přístup k těmto osobním údajům, právo na jejich opravu, blokování nesprávných atd.
V případě pochybností o zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na správce a případně i přímo na Úřad pro
ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

7. Účastí v soutěži souhlasíte s tím, že máme právo bezplatně užít Vaše jméno a příjmení v médiích (včetně internetu)
a v propagačních materiálech v souvislosti s prezentací této soutěže. Dohodli jsme se také, že ze soutěže mohou být
pořizovány a zveřejňovány i zvukové a obrazové záznamy po dobu 5 let po jejím ukončení.

8. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společností podílejících se na soutěži a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pokud se taková osoba stane výhercem, pak:
a) právo na výhru automaticky přechází na dalšího výherce s nejpřesnějším tipem,
b) nárok na speciální ibody propadá bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
Výhra se nepředá také v případě, že zjistíme nebo budeme mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého
jednání ze strany některého z účastníků nebo jiné osoby, která danému účastníkovi pomohla k získání odměny.
Vyloučení ze soutěže se netýká zaměstnanců České spořitelny, kteří se vzhledem k charakteru soutěžní otázky mohou
do soutěže plnohodnotně zapojit.

9. Máme právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž zkrátit, prodloužit nebo bez náhrady ukončit.

10. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli
soutěže.

11. Namísto výhry nebo speciálních ibodů nelze požadovat peněžní ani jakékoliv jiné plnění. Vůči účastníkům soutěže nemáme
žádné jiné závazky, a nemají tedy nárok na jakákoliv jiná plnění než ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Vymáhání
účasti v soutěži nebo výher právní cestou je vyloučeno.

12. Úplná a závazná pravidla této soutěže jsou dostupná na www.csas.cz/ibod a na www.fanouskiada.cz.

13. Vstupem do soutěže vyjadřujete souhlas s pravidly soutěže a zavazujete se je dodržovat. Při jakémkoliv jejich porušení máme
právo daného účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit.

V Praze dne 16. 1. 2014
Česká spořitelna, a. s.

