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Kompletní úprava pravidel soutěže „Soutěž o tablet pro klienty Equa bank“ (dále jen „soutěž“)

1. Provozovatel a organizátor soutěže
Provozovatelem soutěže je společnost Equa bank se sídlem Karolinská 661/4, 186 00, Praha 8, IČ: 47116102
(dále jen „provozovatel“ nebo „společnost Equa bank“).
Organizátorem dotazníkového průzkumu je společnost IPSOS s.r.o., Topolská 1591, 252 28 Černošice,
IČO:26738902, (dále jen „IPSOS“).
2. Doba a místo konání soutěže
Soutěž probíhá při sběru dotazníků na internetových stránkách agentury IPSOS od 24. října do 13. listopadu 2016
(dále jen „doba konání soutěže“). Celkové vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 30. listopadu 2016.
3. Účast v soutěži
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která byla ve stanoveném období oslovena e-mailem
společností Equa bank se žádostí o vyplnění dotazníku k zákaznické zkušenosti (dle čl. 4 těchto pravidel) a tento
dotazník řádně a úplně vyplní v souladu s pokyny pro vyplnění dotazníku a v souladu s pravidly soutěže. Osoby,
nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud
by tato osoba i přesto byla do soutěže zařazena, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nevzniká
jí nárok na výhru. V takovém případě propadá výhra provozovateli akce.
4. Princip soutěže
4.1. Soutěž probíhá v rámci e-mailového dotazování klientů společnosti Equa bank (dále jen „klienti“). Vybraní
klienti jsou e-mailem osloveni s žádostí o vyplnění dotazníku pro společnost Equa bank na internetových stránkách
IPSOS. Po řádném a úplném vyplnění dotazníku jsou klienti zařazeni do soutěže.
4.2. Každý soutěžící může soutěžit (vyplnit dotazník) pouze jednou.
5. Vyhodnocení soutěže a výhry
5.1 Každé řádné a úplné vyplnění dotazníku je po zaškrtnutí s pravidly soutěže a odeslání zapsáno chronologicky
(postupně dle data a času vyplnění) do databáze soutěžících v období konání soutěže. Celkový počet soutěžících,
kteří vyplní dotazník a souhlasí s pravidly soutěže, se rozdělí mediánem (na dvě stejně početné poloviny), přičemž
první soutěžící z druhé poloviny obdrží výhru.
5.2 Výhrou v soutěži je 1 kus Lenovo TAB.
5.3 O výhře bude výherce informován společností telefonicky nebo na e-mailové adrese. Výhra mu bude zaslána
poštou na trvalou adresu.
5.4 Vyzvednutí výhry je nutné nejpozději do 31. prosince 2016 Provozovatel neručí za ztrátu či nedoručení
e-mailové informace. V případě, že převzatá výhra vykazuje nefunkčnosti, řeší výherce reklamace s výrobcem
Lenovo, která uschovává příslušné doklady potřebné k reklamaci. Kontaktní údaje na výrobce jsou e-mail:
info@opencc.eu., telefon: 800 702 703, http://support.lenovo.com/cz/cs.
6. Další pravidla soutěže
6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
6.2 Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit. Provozovatel soutěže
si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů
a stanovení náhrady.
6.3 Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící souhlas s tím, že provozovatel je oprávněn bezplatně pořizovat
a uveřejňovat jména, adresy, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích
a v propagačních materiálech provozovatele po dobu 1 roku od skončení soutěže. Zároveň uděluje soutěžící
provozovateli souhlas s tím, že provozovatel je oprávněn využívat jména, podobizny a ostatní složky osobních
údajů na reklamní, propagační a marketingové účely provozovatele ve smyslu šíření a použití těchto osobních
údajů v médiích.
6.4 Soutěžící sdělením informací o své osobě souhlasí s tím, aby takto poskytnuté údaje byly po dobu 1 roku
od skončení soutěže zpracovány provozovatelem soutěže, jako správcem, k marketingovým účelům,
tj. např. k nabízení obchodu a služeb. Dále potvrzuje, že je informován o všech právech vyplývajících ze zákona
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č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je
dobrovolné, že má právo k jejich přístupu, jakož i o dalších právech vyplývajících zejména z ustanovení § 11, § 12
a § 21 - § 23 tohoto zákona. Bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.
6.5 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a smluvní partneři provozovatele, všichni zaměstnanci všech
spolupracujících agentur a společností i osoby jim blízké.
6.6 Výhra zaslaná výherci dle údajů předaných soutěžícím provozovateli soutěže, která byla vrácena jako
nedoručitelná a o kterou se výherce nepřihlásil do 31. prosince 2016, propadá ve prospěch provozovatele soutěže.

