PODMÍNKY MARKETINGOVÉ KAMPANĚ
U KONTO CINESTAR CLUB EXTRA
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové kampaně U konto CineStar Club Extra (dále jen „Kampaň“).
Tento dokument je pro klienty jediným podkladem, který upravuje podmínky Kampaně. Ty mohou být měněny pouze formou písemných
dodatků k tomuto dokumentu.
1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
Pořadatelem a organizátorem Kampaně 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“,
„Pořadatel“ nebo „UniCredit Bank“).
2. POJMY
Doba trvání – Kampaň probíhá v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. Banka si vyhrazuje právo Kampaň změnit, prodloužit nebo ji předčasně
ukončit. Podmínky Kampaně nebo informace o jakékoliv změně budou zveřejněny na www.unicreditbank.cz/cinestar.
Účastník Kampaně, Kampaňový klient – fyzická osoba starší 15 let, která je členem CineStar Clubu a během trvání Kampaně si u Banky otevře
Konto. Kampaňový klient je výhradně nový klient, který neměl v minulosti s Bankou žádný smluvní vztah, nebo bývalý klient, který v uplynulých
36 kalendářních měsících nebyl majitelem žádného účtu u UniCredit Bank.
Konto – Kontem se v Kampani rozumí: U konto, U konto pro mladé, U konto TANDEM, U konto PREMIUM, jejichž součástí bude na žádost
klienta platební karta CineStar Clubu.
Karta – Kartou se v Kampani rozumí platební karta v designu CineStar Clubu, která slouží jako platební i jako klubová karta.
Zaměstnanec – každá fyzická osoba starší 18 let, která je ke dni začátku Kampaně v pracovním poměru s Bankou, včetně osob mimo evidenční
stav (např. osoby na mateřské a rodičovské dovolené).
Obchodní místo Banky – pobočky UniCredit Bank v České republice, pobočky UniCredit Bank Expres.
Odměna – 12× voucher na vstupenku zdarma na libovolný 2D film v síti kin CineStar a úhrada poplatku za členství v CineStar Clubu na 3 roky.
3. ÚČASTNÍCI KAMPANĚ
Účastníkem Kampaně je klient, který si otevře Konto na vybraném Obchodním místě Banky nebo online na internetové stránce
https://www.unicreditonline.cz/ v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 a splní všechny podmínky stanovené v tomto dokumentu.
Z Kampaně jsou vyloučeni všichni Zaměstnanci.
4. ZAPOJENÍ DO KAMPANĚ
4.1 Do Kampaně bude zapojen klient, který:
4.1.1 uzavře smlouvu o zřízení Konta na Obchodním místě banky a odsouhlasí tak podmínky vystavení Karty včetně předání základních
identifikačních údajů společnosti CineStar s.r.o. za účelem propojení nové Karty se stávajícím členstvím a odesláním odměny.
4.1.2 při založení Konta online na internetové adrese https://www.unicreditonline.cz/ vyplní promokód „cinestar“ a poté odsouhlasí smlouvu
o Kontu včetně předání základních identifikačních údajů společnosti CineStar s.r.o. za účelem propojení Karty se stávajícím členstvím
a odesláním odměny.
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5. ODMĚNY A JEJICH PŘEDÁNÍ
Vouchery na vstupenky zdarma budou klientovi odeslány elektronicky na e-mail evidovaný v systému Banky i CineStar Clubu Extra do 30 dní od
založení Karty. Platnost voucherů je 12 měsíců od doručení a je možné je uplatnit v jakémkoliv kině sítě CineStar.
Předplacení členství na 3 roky bude provedeno přímo platbou ze strany Banky na účet společnosti CineStar s.r.o. Doba předplaceného členství
běží od 5. pracovního dne od založení Konta po následujících 36 měsíců.
V případě zrušení Konta výpovědí klienta do 6 měsíců od jeho založení bude platnost poskytnutých a nevyčerpaných voucherů zrušena.
Zaplacené členství v klubu není zrušením Konta dotčeno a je nadále platné.
6. ÚDAJE PŘEDÁVANÉ BANKOU
Za účelem řádného propojení členství v CineStar Clubu Extra s nově zřízenou Kartou Banka předá CineStaru údaje potřebné k dostatečné
identifikaci člena klubu. Těmito předávanými údaji jsou: jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
7. SOUHLAS ÚČASTNÍKA KAMPANĚ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kampaňový klient poskytnutím informací Pořadateli (jako správci) v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 679/2016
v platném znění bere na vědomí informace o zpracování osobních údajů Bankou. Zpracovávanými údaji jsou jméno, příjmení, trvalé bydliště,
telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem vyhodnocení Kampaně a zaslání odměny.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Podmínky Kampaně jsou přístupné na internetových stránkách www.unicreditbank.cz/cinestar. Jakékoliv případné změny podmínek Kampaně
budou zveřejněny na Obchodních místech Banky a na těchto internetových stránkách a změna bude účinná okamžikem zveřejnění na těchto
webových stránkách. Na odměnu není právní nárok a není soudně vymahatelná. Platnost Kampaně je časově omezena.

V Praze dne 31. 12. 2019
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