KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE
"Vyhraj poukaz na zážitek Mastercard Priceless Prague
exkluzivně pro klienty ČSOB Premium"
(dále též „Pravidla")
Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské soutěže
nazvané "Vyhraj poukaz na zážitek Mastercard Priceless Prague exkluzivně pro klienty
ČSOB Premium" (dále jen "soutěž"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem,
který závazně upravuje podmínky soutěže na internetových stránkách, informační lince
a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě
rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech
určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná
pravidla. Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže
formou písemných dodatků (dále jen „Pravidla“).

I. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže je společnost Avantgarde Prague s.r.o. se sídlem Praha 1,
Jáchymova 63/3, 110 00, IČ: 27221687 (dále jen „Organizátor“). Pořadatelem soutěže je
společnost Mastercard Europe SA, B-1410 Waterloo, Chaussée de Tervuren 198A, Belgické
království, Registrační číslo: 0448.038.446, zastoupená na území České republiky
odštěpným závodem Mastercard Europe SA, organizační složka, se sídlem: Na poříčí
1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 69345724 (dále jen „Pořadatel“).

II. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
1. Soutěž má tři soutěžní kola a proběhne v termínu od 3.6.2019 00:00 hod SEČ až
31.8.2019 23:59 hod SEČ. První kolo soutěže probíhá v červnu 2019, druhé kolo probíhá
v červenci 2019 a třetí kolo probíhá v srpnu 2019 (dále jen „doba trvání soutěže“).
2. Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba, která je držitelem karty Mastercard®,
vydané Československou obchodní bankou, a. s. (dále ČSOB), a která:
a) se v době trvání soutěže zaregistruje do programu "Priceless Prague exkluzivně pro
ČSOB Premium" na www.priceless.com/CSOBpremium (dále jen „Program“);
b) ve svém uživatelském profilu v Programu "Priceless Prague exkluzivně pro ČSOB
Premium" si registruje platnou kartu Mastercard vydanou ČSOB vedenou na své jméno,
která patří mezi některé z těchto typů:
World Elite,
Debit Gold,
World Elite - ČSOB Good Will Card / Private Banking;
III. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
1. Účastníkem soutěže (dále též „účastník“, „soutěžící“ nebo “ zájemce”) může být fyzická
osoba, která je svéprávná, splní podmínky uložené v čl. II odst. 2 těchto Pravidel, platně se

registruje a na stránkách www.priceless.com/CSOBpremium si koupí jakýkoli zážitek z
aktuální nabídky v destinaci Praha (tedy provede úspěšnou karetní transakci během doby
trvání soutěže). Účastí v soutěži akceptuje zájemce tato Pravidla soutěže a zavazuje se je
plně dodržovat.
2. Zaměstnanci Organizátora, resp. Pořadatele, a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou z účasti v soutěži vyloučeni.
3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly soutěže
nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv
důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v
této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.
4. Organizátor, resp. Pořadatel, neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí
v soutěži (zejména avšak nikoli výhradně za funkčnost internetového připojení, výpočetní
techniky apod.).

IV. LOSOVÁNÍ
1. Organizátor provede losování deseti výherců a dalších deseti soutěžících jako případných
náhradníků za výherce prvního kola nejpozději do 10. července 2019., a to ze všech
soutěžících, kteří provedli nákup během června 2019.
2. Organizátor provede losování deseti výherců a dalších deseti soutěžících jako případných
náhradníků za výherce druhého kola nejpozději do 10. srpna 201., a to ze všech soutěžících,
kteří provedli nákup během července 2019.
3. Organizátor provede losování deseti výherců a dalších deseti soutěžících jako případných
náhradníků za výherce třetího kola nejpozději do 10. září 2019, a to ze všech soutěžících,
kteří provedli nákup během srpna 2019.
4. Losování probíhá tak, že se všichni účastníci soutěže seřadí v pořadí, ve kterém se během
doby trvání soutěže registrovali, a každému je přiřazeno unikátní pořadové číslo (1, 2, 3, ...).
Všechna pořadová čísla jsou poté vložena do osudí, které má podobu Excel tabulky, ve které
se pomocí funkce "=RANDBETWEEN(1;X)" postupně vylosují unikátní výherci a náhradníci
dle těchto Pravidel, přičemž písmeno "X" v uvedeném vzorci znamená celkový počet účastníků v osudí. Průběh losování je zajištěn pověřenými odbornými osobami Organizátora s
příslušnou odborností za účelem jejich plné regulérnosti.
5. Výherci budou v případě výhry kontaktováni s využitím jejich kontaktních údajů,
sdělených v rámci registrace do Programu (zejména použitím e-mailové adresy), a to do
konce následujícího měsíce, který následuje po soutěžním měsíci, kterého se losování týká.
Nebude-li kterýkoli výherce výhry reagovat na první zprávu o výhře do 5 dnů a poté ani na
druhý pokus rovněž do 5 dnů, jeho výhra propadá a porota bude postupně vybírat další
náhradníky, které bude postupně kontaktovat tak dlouho, dokud nebude mít určených a
potvrzených 10 výherců za každé soutěžní kolo.
6. Před předáním výhry je Organizátor, popř. Pořadatel, oprávněn prověřit oprávněnost
nároku výherce a jeho identitu.

V. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER
1. Výhry, o které se soutěží: 30x poukaz (voucher) na zážitky v hodnotě 5 000 Kč včetně DPH
na jakýkoli zážitek nabízený v destinaci Praha na www.priceless.com, platný do 30.6.2020,
který si výherce vybere z této nabídky. V každém soutěžním kole bude vylosováno 10
výherců.
2. Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné. Výherce není oprávněn požadovat namísto
výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže jinak
zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedena v těchto Pravidlech.
3. Výhry budou výhercům předány elektronickou formou e-mailem v podobě PDF voucheru.

VI. SVOLENÍ A LICENCE
Pokud soutěžící bude přebírat výhru a bude záměr pořadatele pořídit jeho zvukové,
obrazové a obrazově zvukové záznamy při tomto převzetí, za účelem marketingu (zejména
v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích
(např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), musí s tímto soutěžící vyslovit písemný souhlas,
který bude realizován na zvláštní listině k tomu určené – jako souhlas se zpracováním
osobních údajů.

VII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Účastí v této soutěži zájemce, resp. soutěžící bere na vědomí zpracování osobních údajů
pro účel realizace soutěže dle těchto Pravidel, tj. jejich odpovídající zpracování ze strany
Pořadatele, který je správcem osobních údajů, a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonický a e-mailový kontakt, dále údaj o zapojení se do soutěže, údaj o výhře, předání výhry
a související komunikace. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou
k dispozici na adrese: https://pricelessprague-premium.cz/Public/mastercard/files/voppcsob/informace-zpracovani-osobni-udaje-gdpr-cz.pdf
2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení
soutěže, kontrolu soutěže a předání výher.
4. Doba zpracování je stanovena příslušnými právními předpisy.
5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.
6. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím mohou být dále poskytnuty doručovatelské
společnosti, dodavatelům IT služeb a účetní, daňovým a právním poradcům.
7. V případě dotazů týkajících se zpracování osobních údajů se může soutěžící obrátit na
Pořadatele na jeho adrese Avantgarde Prague s.r.o. se sídlem Praha 1, Jáchymova 63/3, 110
00, IČ: 27221687, nebo na: info@pricelessprague.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící
podat k Pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad
pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Veškeré popisy a vyobrazení výhry v propagačních materiálech mají pouze ilustrativní
povahu. Organizátor, resp. Pořadatel neodpovídá za funkčnost systému, doručení zpráv či
výher.

2. Organizátor, resp. Pořadatel je oprávněn v případě porušení těchto Pravidel soutěže
zájemcem, resp. účastníkem soutěže jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a
to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora, resp. Pořadatele o takovém opatření je
konečné.
3. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
Organizátor, resp. Pořadatel není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok
na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedena v těchto Pravidlech.
4. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či
jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že
změnu vyhlásí na webu, kde jsou k dispozici platná a úplná Pravidla.
5. Originál úplných Pravidel bude po dobu trvání soutěže zveřejněn na internetových
stránkách: https://pricelessprague.cz/public/CSOB/soutez-priceless-prague.pdf

V Praze dne 3. června 2019

