PODMÍNKY MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE
VYHRAJTE VE VÁNOČNÍ SOUTĚŽI SE SMART BANKINGEM
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové soutěže Vyhrajte ve vánoční soutěži se Smart Bankingem (dále jen
„Soutěž“). Tento dokument je pro klienty jediným podkladem, který upravuje podmínky této soutěže. 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 Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 –
Michle, 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 – Soutěž probíhá v období od 15. 12. 2020 do 31. 12. 2020.
Banka si vyhrazuje právo Soutěž změnit, prodloužit nebo ji předčasně ukončit. Podmínky Soutěže nebo informace o jakékoliv změně budou
zveřejněny na stránkách www.unicreditbank.cz/cs/ostatni/obchodni-podminky.
Účastník Soutěže, Soutěžící – fyzická osoba starší 15 let, která se v době konání Soutěže přihlásí do aplikace Smart Banking a přečte si v sekci
Zprávy vánoční přání od Banky.
Smart Banking – mobilní aplikace Banky určená pro správu finančních prostředků na účtu klienta.
Zaměstnanec – každá fyzická osoba starší 18 let, která je ke dni začátku Soutěže v pracovním poměru s Bankou nebo s Vybranou společností
skupiny UniCredit včetně osob mimo evidenční stav (např. osoby na mateřské a rodičovské dovolené).
Vybrané společnosti skupiny UniCredit: UniCredit Leasing CZ, a.s., včetně UniCredit Fleet Management, s.r.o., a UniCredit pojišťovací makléřská
spol. s r.o. nebo UniCredit Services S.C.p.A. či UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. Zde jsou zahrnuti i členové UCTAM (UniCredit
Turn-Around Management).
Odměna – voucher na nákup v hodnotě 1 000 Kč v internetovém obchodě mall.cz.
Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni Zaměstnanci.
3. ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽE
3.1 Soutěžní zpráva bude doručena všem uživatelům služby Smart Banking.
3.2 Do Soutěže bude zapojen klient, který se během Doby trvání Soutěže přihlásí do Smart Bankingu a přečte si uvnitř aplikace zprávu s vánočním
přáním.
3.3 Dne 4. 1. 2021 bude za přítomnosti 3 zaměstnanců útvaru Customer Initiatives vylosováno 100 výherců z klientů, kteří splnili podmínku 3.2.
4. ODMĚNA A JEJÍ PŘEDÁNÍ
4.1 Každý vylosovaný výherce 11. 1. 2021 obdrží do Smart Bankingu zprávu o tom, že vyhrál.
4.2 Podmínkou pro předání Odměny je:
• přečtení zprávy o výhře do 31. 1. 2021,
• platná e-mailová adresa v bankovním systému, na kterou bude voucher odeslán.
4.3 V případě, že vylosovaný výherce nesplní podmínky pro předání Odměny dle bodu 4.2, bude dne 1. 2. 2021 provedeno náhradní losování
dle postupu v 3.3 a Odměna bude poskytnuta náhradnímu výherci.
5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Soutěžící poskytnutím informací Pořadateli (jako správci) v souladu se všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 679/2016 v platném
znění bere na vědomí zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže a seznámení s informacemi o zpracování osobních údajů
Bankou.
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6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Podmínky Soutěže jsou přístupné na internetových stránkách https://www.unicreditbank.cz/cs/ostatni/obchodni-podminky.html. Jakékoliv
případné změny podmínek Soutěže 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 Soutěže je časově
omezena.

V Praze dne 10. 12. 2020
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