Strana 1 z 2

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ S PROFILEM EQUABANKLIFE – PRAVIDLA SOUTĚŽE
1.

POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Equa bank a.s. se sídlem Praha - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČ: 47116102, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1830 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel je také uživatelem
profilu EquabankLife vedeném na webové stránce www.instagram.com společnosti Facebook Ireland Limited.
2.

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky v době od 12. 12. 2019 do 17. 12. 2019.
3.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE, PODMÍNKY ÚČASTI

3.1.

Účastníkem soutěže (dále jen „Soutěžícím“) se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo kontaktní adresou
pro doručování na území České republiky, která má zřízen platný uživatelský účet na webové stránce www.facebook.com
a na www.instagram.com

3.2.

Účast v soutěži prostřednictvím účtu jiné osoby je vyloučena.

3.3.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele soutěže a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

3.4.

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek a pravidel pro účast v soutěži a v případě sporné situace
posoudit a s konečnou platností rozhodnout o postupu řešení jakékoli sporné situace se soutěží spojenou. Pořadatel má právo
vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval nebo nesplňoval pravidla a podmínky soutěže,
jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování
jména Pořadatele či kterýchkoli jiných osob nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které
by vyloučením mohly Soutěžícímu vzniknout.

4.

PRAVIDLA A PRŮBĚH SOUTĚŽE

4.1.

Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže napíše odpověď na soutěžní
otázku do komentáře u soutěžního příspěvku

4.2.

Každý Soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou, tj. uvést pouze jeden komentář s odpovědí na soutěžní otázku pod
soutěžní příspěvek.

4.3.

Po uplynutí doby konání soutěže Pořadatel vyhodnotí všechny vstupy do soutěže od Soutěžících za dobu konání soutěže dle
podmínek v odstavci 3 a dle pravidel v odstavci 4.1. a 4.2. těchto Pravidel a z komentářů u soutěžního příspěvku odpovídajících
zadání vylosuje 3 výherce a každého z těchto výherců odmění balíčkem, který obsahuje 1 bluetooth repráček, 1 power banku
a 1 hrneček s logem Equa bank. Záznam losování výherců a oznámení výherců soutěže (název profilu, který uživatel na sociální
síti Instagram používá) bude zveřejněno formou krátkého video příspěvku, nebo-li příběhu v Instagram Stories na sociální síti
Instagram.

4.4.

Kontaktování výherců a domluvení detailů předání výhry proběhne prostřednictvím sociální sítě Instagram v soukromé zprávě
výherci.

5.

VÝHRY A PŘEDÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI

5.1.

Výhrou v soutěži je 3x balíček obsahující 1 bluetooth repráček, 1 power banku a 1 hrneček s logem Equa bank.

5.2.

Pořadatel kontaktuje výherce soutěže formou soukromé zprávy na sociální síti Instagram. Výherce vstoupí do kontaktu
s Pořadatelem formou odpovědi na danou soukromou zprávu na sociální síti Instagram do 14 dnů od okamžiku, kdy byl
Pořadatelem informován o své výhře, a sdělí Pořadateli kontaktní údaje potřebné pro zaslání výhry. Neučiní-li tak výherce
v uvedené lhůtě, ztrácí nárok na výhru a Pořadatel je oprávněn vybrat náhradního výherce.

5.3.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození výher při přepravě. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost
za jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním výher. Výhry nelze reklamovat.

5.4.

Výhry není možné alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

5.5.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek kdykoliv v průběhu soutěže.
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6.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANA OSOBNOSTI

6.1.

Účastník soutěže bere na vědomí, že Equa bank a.s., IČ 47116102, jako správce bude zpracovávat po dobu konání soutěže
a do okamžiku doručení výhry osobní údaje v rozsahu jméno + příjmení, název profilu na sociální síti Instagram, příp. Facebook,
adresa trvalého bydliště nebo kontaktní adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mail na základě oprávněného zájmu správce, a to
za účelem realizace soutěže, vyhodnocení soutěže, informování výherců a doručení výhry. Osobní údaje budou zpracovávány
manuálně, v elektronické podobě. Kontaktní údaje potřebné pro doručení výhry výherci soutěže budou předány kurýrní
službě MESSENGER a.s., IČ 27575896. V případně neposkytnutí osobních údajů není účast v soutěži možná. Více informací
o zpracování osobních údajů, zejména o právech subjektů údajů je uvedeno v Memorandu o zpracování osobních údajů
na domovské stránce správce www.equabank.cz.

7.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

7.1.

Účastí v soutěži projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

7.2.

Nesplněním stanovených podmínek a pravidel nebo jednáním v rozporu s pravidly a podmínkami ztrácí Soutěžící nárok na svoji
účast v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje Pořadatel.

7.3.

Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů o všech záležitostech
týkajících se soutěže. Pořadatel může soutěž kdykoli změnit, zrušit nebo upravit její pravidla.

7.4.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou
je vyloučeno.

7.5.

Pořadatel nezodpovídá za jakákoli omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností
webových stránek, nebo s přenosem dat.

V Praze dne 05. 12. 2019
Equa bank a.s.
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