Úplná pravidla a podmínky marketingové soutěže

Choď na Kometu zadarmo
1) Pořadatel a název Akce
Akci pořádá společnost Chytrý Honza a.s. - zprostředkovatel investičních nástrojů
CZECH FUND, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 29048770
(dále jen “Pořadatel” nebo „ChytryHonza.cz“) jako marketingovou soutěž s názvem
„Choď na Kometu zadarmo“ (dále také jako „Akce“).
2) Doba trvání
Akce probíhá od 1. 12. 2019 do 31. 05. 2020.
3) Soutěžní úkol
Úkolem účastníků Akce je písemně nebo elektronicky odpovědět na anketní otázky a tyto
předat Pořadateli způsobem dle těchto pravidel.
4) Podmínky účasti
Účastníkem Akce může být pouze plně fyzická osoba s trvalým pobytem v členským státě
Evropské unie, která vyplní registrační formulář podle čl. 5) těchto pravidel a dovršila 18.
rok života (dále jen „Účastník“).
5) Způsob účasti, princip výhry a ceny
5.1. Účastník se do Akce zapojí vyplněním registračního formuláře na webu www.kometazadarmo.cz. Účastí v soutěži, konkrétně odesláním vyplněné přihlášky, vyjadřuje Účastník
souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.
5.2. Přihlášení do soutěže je možné v období od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2020
včetně. Pořadatel nepřijme do soutěže žádný příspěvek mimo dobu trvání soutěže.
5.3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z akce nevhodné či neúplně vyplněné přihlášky,
a to bez náhrady.
5.4. Výherce bude určen losováním ze zaslaných anketních otázek a získá 2 akreditace
pro vstup do skyboxu generálního partnera Komety Brno pro celou základní část sezóny
2020/2021 (dále jen „Cena“).
5.5. Cena bude výherci předána Pořadatelem v průběhu měsíce srpna 2020. O datu a
místě předání ceny bude Pořadatel výherce předem informovat. Výherce ceny bude
povinen prokázat Pořadateli svoji totožnost. Cena bude předána osobně. Případné
předání ceny jiným způsobem závisí na dohodě výherce s Pořadatelem.
5.6. Ekvivalent ceny nelze vyplatit v penězích. Právo na vydání ceny není možno zcizit.
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5.7. Nesplní-li výherce jakoukoliv podmínku či povinnost, kterou mu ukládají tato pravidla
soutěže, propadá jeho výhra ve prospěch Pořadatele, pokud Pořadatel nerozhodne jinak
nebo pokud pravidla soutěže neupravují porušení podmínky či povinnosti odlišně.
5.8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo
bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito
pravidly, a/nebo tato pravidla porušuje či obchází. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout
kteréhokoli účastníka soutěže bez udání důvodu, pokud to uzná za nezbytné pro
zajištění správného průběhu soutěže. Pořadatel si také vyhrazuje právo vyloučit ze
soutěže jakéhokoliv účastníka, který svojí aktivitou porušuje dobré mravy. Toto ustanovení
obdobně platí, pokud příspěvek samotný porušuje dobré mravy, poškozuje dobré jméno
či pověst kterékoliv osoby nebo vykazuje jiné znaky, které nejsou ve společnosti obecně
přijímány v rámci dobrých mravů.
6) Zpracování osobních údajů
6.1. Po zadání kontaktu a odesláním přihlášky do Akce budou uvedené údaje
zpracovávány za účelem účasti v soutěži a předání výhry. Vyplnění přihlášky a odeslání
údajů je zcela dobrovolné, ale nevyhnutné pro účast v soutěži. V případě udělení souhlasu
budou Účastníkovy údaje zpracovávané za účelem nabízení obchodů a služeb. Udělení
souhlasu Účastníka je zcela dobrovolné. Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas může
kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese Pořadatele nebo elektronickou
poštou na adrese gdpr@chytryhonza.cz.
6.2. V případě, že Účastník po odeslání přihlášky vyplní dotazník ChytryHonza.cz bude
evidovat také jeho odpovědi na otázky a v případě vyplnění poslední otázky týkající se
investičního nástroje CZECH FUND, také jeho potencionální zájem o investování. Údaj o
potencionálním zájmu o investování může být využit a při výše uvedeném nabízení
obchodů a služeb.
6.3. Osobní údaje účastníků, kteří udělili souhlas s marketingovým oslovováním, mohou
být předány obchodním zástupcům ChytryHonza.cz, kteří mají pod ní registraci u České
národní banky, jako zpracovatelům. Úplný seznam těchto zástupců je k naleznutí na
stránkách www.cnb.cz.
6.4. Účastníci berou na vědomí, že v souvislosti s účastí v soutěži mohou být fotografováni
a může být s nimi realizováno interview pro potřeby marketingových a propagačních aktivit
Pořadatele. Proti tomuto zpracování je možné podat námitku.
6.5. Účastník bere na vědomí poučení od Pořadatele a svém právu přístupu k osobním
údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o právu odvolat souhlas se zpracováním
osobních údajů. Případně podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti
o tom jakým způsobem mohou účastnící svá práva uplatnit jsou uvedeny níže.
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7) Práva při zpracování osobních údajů
7.1. Právo na přístup
Účastníci mají právo vědět, jaké údaje o nich jsou zpracovávány, za jakým účelem,
po jakou dobu, kde byly získány, komu mohou být předány a další práva související se
zpracováním osobních údajů.
7.2. Právo na opravu
Pokud Účastník zjistí, že osobní údaje, které ChytryHonza.cz zpracovává, jsou nepřesné
nebo neúplné, má právo na to, aby došlo k jejich opravě, popřípadě doplnění.
7.3. Právo vznést námitku
Účastník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle odst. 6.4. těchto
podmínek.
7.4. Právo na výmaz
Účastník má právo na výmaz jeho osobních údajů. ChytryHonza.cz osobní údaje bez
zbytečného odkladu vymaže, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány;
- byl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů;
- prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými
předpisy.
7.5. Právo na omezení zpracování
Účastník může kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních
údajů. Toto právo umožňuje požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a
tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování. Na rozdíl od práva na
výmaz, tyto osobní údaje budou i nadále uchovávány, ale po omezenou dobu nebudou
jinak zpracovávány.
Zpracování osobních údajů ChytryHonza.cz omezí, když:
- Účastník popírá přesnost osobních údajů;
- jsou osobní údaje Účastníka zpracovávány bez právního základu, ale Účastník před
výmazem takových údajů upřednostňuje pouze jejich omezení;
- osobní údaje Účastníka ChytryHonza.cz již nepotřebuje pro shora uvedené účely
zpracování, ale Účastník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních
nároků.
7.6. Právo na přenositelnost
Účastník má právo získat od ChytryHonza.cz všechny svoje osobní údaje, které byly
poskytnuty a které jsou zpracovávané na základě je souhlasu a/nebo na základě účasti v
soutěži.
7.7. Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno právo Účastníka podat
stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo může Účastník uplatnit zejména
v případě, že se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně nebo
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v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti prováděnému zpracování
osobních údajů je možné podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (https://www.uoou.cz/).
8) Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, ať již jde o dotaz,
uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se Účastník může na ChytryHonza.cz
obracet prostřednictvím:
- Webového
formuláře
určeného
k uplatňování
práv
dostupného
na
www.chytryhonza.cz/gdpr
- E-mailové adresy: gdpr@chytryhonza.cz.
Účastník může být po obdržení žádosti kontaktován pracovníky odpovědnými za
vyřizování žádostí o uplatnění práv, a to například s požadavkem na upřesnění žádosti
nebo ověření totožnosti Účastníka.
Účastník může kontaktovat přímo pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)
společnosti ChytryHonza.cz na emailové adrese: dpo@chytryhonza.cz.
9) Další podmínky a pravidla
9.1. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky
po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové
rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.kometazadarmo.cz.
9.2. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout v jakýchkoliv otázkách spojených s touto
Akcí, ve sporech, pochybnostech či nejasnostech ohledně pravidel s konečnou platností.
9.3. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické závady v průběhu soutěže ani
po jejím ukončení.
9.4. Veškeré právní vztahy mezi Pořadatelem a účastníky a ostatními osobami se
vztahem k této soutěži se řídí právním řádem České republiky. V případě jakýchkoliv
sporů vzniklých na základě nebo ve spojitosti s těmito pravidly jsou k jejich řešení výlučně
příslušné soudy České republiky.
9.5. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli
materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

Tyto soutěžní podmínky jsou účinné od 1. 12. 2019
Chytrý Honza a.s.
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