PRAVIDLA DOBROČINNÉHO PROGRAMU UNICREDIT BANK
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek Dobročinného programu UniCredit Bank (dále jen „Dobročinný program“ nebo
„Program“). Tento dokument je jediným podkladem, který upravuje podmínky Programu. Ty mohou být měněny pouze formou písemných
dodatků k tomuto dokumentu. Program navazuje na marketingovou soutěž „Vyhrajte vánoční dárek s UniCredit Bank“.
Podmínky Programu nebo informace o jakékoliv změně budou zveřejněny na stránkách www.unicreditbank.cz.
1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
Pořadatelem a organizátorem Programu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92,
IČO 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „Banka“ nebo „UniCredit Bank“).
Program, který spustila UniCredit Bank, má za cíl podpořit organizace ve formě finanční odměny. Do Programu jsou zařazeny organizace, které
byly vybrány odbornou porotou z přání zaslaných do Banky v roce 2018 v rámci marketingové soutěže Vyhrajte vánoční dárek s UniCredit
Bank (dále jen „Soutěž“). Ta trvala od 14. 12. 2018 do 31. 12. 2018.
Program trvá od 10. 12. 2019 do 31. 1. 2020. Banka si vyhrazuje právo Program změnit, prodloužit anebo ho předčasně ukončit.
2. ÚČASTNÍCI PROGRAMU
Účastníkem Programu je pouze právnická osoba se sídlem v České republice (dále jen „účastník“, „účastník Programu“), jejíž podporu zvolil
účastník Soutěže a jeho přání nebylo v rámci jejího vyhodnocení realizováno. Do Programu jsou zařazeny tři organizace, které byly vybrány
odbornou porotou složenou z pěti zástupců pořadatele z oddělení Customer Experience.
3. JAK HLASOVAT PRO PROJEKT VYBRANÉ ORGANIZACE
3.1 V období od 10. 12. 2019 do 31. 1. 2020 bude probíhat na stránce www.zalezinamnatom.cz hlasování pro jeden ze tří uvedených projektů
vybraných organizací Programu. Zároveň každý, kdo navštíví stránku www.zalezinamnatom.cz, má možnost prostřednictvím dostupného
formuláře odeslat návrh nového projektu, který Banka na základě vlastního posouzení může v budoucnu finančně nebo jinak podpořit.
3.2 Hlasovat může kdokoliv, kdo klikne na tlačítko „Hlasovat“ a zadá svůj e-mail, na který obdrží potvrzovací link.
3.3 Po ověření e-mailové adresy kliknutím na potvrzovací link bude hlas pro konkrétní projekt započítán a automaticky se zobrazí v procentuální
hodnotě přímo na stránce. Opakované zadání stejné e-mailové adresy při hlasování pro stejný projekt nebude započítáno. Hlasování pro jiný
projekt za použití stejné adresy povede k odečtení původního hlasu a započtení hlasu pro nový projekt.
3.4 Po ukončení hlasování získá peněžní dar organizace, pro niž hlasovalo nejvíc lidí.
3.5 Této organizaci bude peněžní dar vyplacen na účet do 30 dní po podpisu darovací smlouvy.
4. POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍHO DARU
Všichni účastníci Dobročinného programu získají finanční podporu od pořadatele ve výši 100 000 Kč a dále možnost získat v hlasování dalších
100 000 Kč na konkrétní projekt prezentovaný na stránce www.zalezinamnatom.cz.
5. SOUHLAS ÚČASTNÍKA PROGRAMU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účastník programu poskytnutím informací pořadateli (jako správci) v souladu s platnou právní úpravou bere na vědomí informace o zpracování
osobních údajů. Zpracovávanými údaji jsou v rozsahu název, sídlo organizace, IČ, bankovní spojení, e-mailový a telefonický kontakt za účelem
vyhodnocení Programu.
Účastníci Programu souhlasí s tím, že se zúčastní marketingových akcí souvisejících s Programem a jejich jména budou zveřejněna na webových
stránkách a v jiných informačních materiálech pořadatele Programu a zaslání odměny.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Podmínky Programu jsou přístupné na internetových stránkách www.unicreditbank.cz. Jakékoliv jejich případné změny budou zveřejněny na
těchto internetových stránkách a budou účinné okamžikem zveřejnění tamtéž. Platnost podmínek je časově omezena.

V Praze dne 10. 12. 2019
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČO 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608,
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