Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže s názvem „Fio banka slaví 25 let“ (dále jen
„Pravidla“)
Smyslem těchto Pravidel je úplná úprava spotřebitelské soutěže s názvem „Fio banka slaví 25
let“ (dále jen „Soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje
tuto Soutěž ve vztahu k soutěžícím na území České republiky.
Výňatky z těchto Pravidel či zkrácená pravidla Soutěže uvedená na reklamních
a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými
pravidly této Soutěže.
Provozovatel Soutěže
Provozovatelem Soutěže je Mastercard Europe SA, registrační číslo: 0448.038.446, sídlem
B-1410 Waterloo, Chaussée de Tervuren 198A, Belgické království (dále jen „Provozovatel“).
Termín Soutěže
Soutěž o Hlavní výhry probíhá v období od 6.5.2019 00:00:00 hodin do 9.6.2019 23:59:59
hodin (dále jen „Termín Soutěže“).
V rámci Termínu Soutěže probíhá soutěž o Týdenní výhry, a to v těchto Dílčích termínech:
1) od 6.5.2019 do 12.5.2019 (dále jen „Dílčí termín 1“),
2) od 13.5.2019 do 19.5.2019 (dále jen „Dílčí termín 2“),
3) od 20.5.2019 do 26.5.2019 (dále jen „Dílčí termín 3“),
4) od 27.5.2019 do 2.6.2019 (dále jen „Dílčí termín 4“),
5) od 3.6.2019 do 9.6.2019 (dále jen „Dílčí termín 5“),
(Dílčí termín 1, Dílčí termín 2, Dílčí termín 3, Dílčí termín 4 a Dílčí termín 5 dále společně
jen „Dílčí termíny Soutěže“).
Každý Dílčí termín Soutěže začíná v 00:00:00 hodin prvního dne Dílčího termínu Soutěže a
končí ve 23:59:59 hodin posledního dne Dílčího termínu Soutěže.
Účastníci Soutěže
Soutěže o Hlavní výhry se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro
doručování v České republice, která splní tyto podmínky:
1) Je držitelem debetní platební karty MasterCard (dále jen „Platební karta“) vydané
k účtu vedenému u Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374, sídlem V Celnici 1028/10, 117 21
Praha 1, fio@fio.cz (dále jen „Banka“),
2) Je členem programu Priceless specials organizovaném Provozovatelem (dále jen
„Program“) a
3) Zaplatí Platební kartou za nákup zboží nebo služeb u obchodníka účastnícího
se Programu.
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Soutěže o Týdenní výhry v daném Dílčím termínu Soutěže se může zúčastnit každá fyzická
osoba starší 18 let s adresou pro doručování v České republice, která v daném Dílčím termínu
Soutěže splní tyto podmínky:
1)

Je držitelem Platební karty vydané k účtu vedenému Bankou,

2)

Je členem Programu a

3) Zaplatí Platební kartou za nákup zboží nebo služeb u obchodníka účastnícího
se Programu.
Seznam obchodníků účastnících se Programu je dostupný na www.pricelessspecials.cz,
přičemž prostřednictvím této webové stránky je rovněž možné provést registraci do
Programu.
Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru
k Provozovateli, k Bance a osobám ovládaným Bankou, nebo ke společnosti Advenio s.r.o.,
IČO: 636 68 939, sídlem Hněvkovská 1234/24, 148 00 Praha 4, která se podílí na organizaci a
marketingové podpoře Soutěže (dále jen „Organizátor“), jakož i osoby blízké k těmto
osobám ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že
některá z těchto osob bude vylosována jako výherce Soutěže, nemá na výhru žádný nárok a
losování bude opakováno. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Provozovatel zjistí nebo
bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany
některého z účastníků Soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání
výhry. V případě pochybností o tom, která z osob je na straně Banky z nároku na výhru
vyloučena, rozhoduje názor Banky.
Vícenásobná účast v Soutěži o Hlavní výhry i o Týdenní výhry je přípustná za podmínky, že
účastník splní veškeré podmínky účasti v Soutěži; čím více plateb prostřednictvím Platební
karty u obchodníka účastnícího se Programu účastník provede, tím vyšší je pravděpodobnost
výhry účastníka v Soutěži.
Princip Soutěže
Účastníci, kteří splní podmínky účasti v Soutěži o Hlavní výhry, budou zařazeni do slosování o
Hlavní výhry. Z účastníků Soutěže zařazených do slosování o Hlavní výhry vyhrávají ti, kteří
budou vylosováni pomocí náhodného výběru, jehož předmětem bude slosování čísla
platební transakce provedené Platební kartou. Slosování o Hlavní výhry proběhne nejpozději
do 2 týdnů po ukončení Soutěže. V Soutěži mohou Hlavní výhry celkem vyhrát až 3 výherci.
Účastníci, kteří splní podmínky účasti v Soutěži o Týdenní výhry, budou zařazeni do slosování
o Týdenní výhry. Z účastníků zařazených do slosování o Týdenní výhry vyhrávají ti, kteří
budou vylosováni pomocí náhodného výběru, jehož předmětem bude slosování čísla
platební transakce provedené Platební kartou. Slosování o Týdenní výhry proběhne
nejpozději do 3 týdnů po ukončení daného Dílčího termínu Soutěže. V rámci každého Dílčího
termínu Soutěže může Týdenní výhry celkem vyhrát až 5 výherců.
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Výhry
V Soutěži budou rozdány tyto Hlavní výhry:
1) 1x víkend v Disneylandu v Paříži pro 4 osoby, včetně ubytování v hotelu pro 4 osoby
na 2 noci, letenek, dopravy z letiště do hotelu a zpět, 4 vstupenek do obou parků
v Disneylandu včetně VIP FASTPASS, vouchery v souhrnné hodnotě 820 euro na
nákup zboží a služeb v Disneylandu,
2) 1x prodloužený víkend na území České republiky včetně ubytování v 4*hotelu pro 2
osoby na 2 noci, polopenze a wellness nebo sportovních služeb;

3) 1 x voucher v hodnotě 15.000,- Kč na nákup služeb a zážitků od společnosti Firma na
zážitky, s.r.o., IČO: 276 24 021, sídlem Nad Petruskou 63/1, 120 00 Praha 2 (dále jen
„ALEGRIA“), nabízející zprostředkování zážitkových akcí
(dále společně jen „Hlavní výhry“)
V Soutěži budou rozdány tyto Týdenní výhry:
1) Během Dílčího termínu 1 budou rozdány tyto Týdenní výhry:
•

5x voucher v hodnotě 10.000,- Kč na nákup zboží a služeb od společnosti EAGEO.cz, s.r.o., IČO: 033 21 916, sídlem Jasenná 1231/16, 193 00 Praha 9 (dále
jen „AGEO“), provozující internetový obchod s drogerií www.ageo.cz.

2) Během Dílčího termínu 2 budou rozdány tyto Týdenní výhry:
•

5x voucher v hodnotě 10.000,- Kč na nákup zboží a služeb od společnosti EXIM
TOURS a.s., IČO: 453 12 974, sídlem Babákova 2390/2, 148 00 Praha 4 (dále jen
„EXIM TOURS“).

3) Během Dílčího termínu 3 budou rozdány tyto Týdenní výhry:
•

5x voucher v hodnotě 10.000,- Kč na nákup zboží a služeb od společnosti
SPARKYS s.r.o., IČO: 251 09 324, sídlem Hráského 2231/25, Chodov, 148 00 Praha
4 (dále jen „SPARKYS“), prodávající zejména hry a hračky.

4) Během Dílčího termínu 4 budou rozdány tyto Týdenní výhry:
•

5x voucher v hodnotě 10.000,- Kč na nákup zboží a služeb od společnosti
COMFOR STORES a.s., IČO: 262 90 944, sídlem Běly Pažoutové 742/1, 624 00
Brno (dále jen „COMFOR“), provozující internetový obchod s elektronikou a IT
vybavením www.comfor.cz.

5) Během Dílčího termínu 5 budou rozdány tyto Týdenní výhry:
•

5x voucher v hodnotě 10.000,- Kč na nákup zboží a služeb od společnosti MOL
Česká republika, s.r.o., IČO: 494 50 301, sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha
1 (dále jen „MOL“), prodávající zejména pohonné hmoty.

(dále společně jen „Týdenní výhry“)
(Hlavní výhry a Týdenní výhry dále společně jen „Výhry“)
(ALEGRIA, AGEO, EXIM TOURS, SPARKYS, COMFOR a MOL dále společně jen „Partneři
Soutěže“)
Čerpání Výher je dobrovolné. Výhry lze čerpat nejpozději do 31.12.2019, jinak Výhry bez
náhrady propadají a Výherce nemá nárok na žádnou kompenzaci.
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Veškeré Výhry do Soutěže poskytuje Organizátor.

Předání Výher
Kontaktovat výherce bude Banka. Výhry budou výhercům předány prostřednictvím Banky, a
to nejpozději do 30.6.2019.
V případě, že si výherce Výhru nepřevezme v souladu s dohodnutým způsobem předání,
ztrácí na ni nárok a Výhra propadne ve prospěch Provozovatele. V této situaci Výherci
nevzniká nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Provozovatele.
Souhlas s Pravidly, ochrana osobních údajů
Účastí v Soutěži vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly a podmínkami Soutěže a zavazuje se je
plně dodržovat.
Osobní údaje účastníků Soutěže budou zpracovány pouze za účelem účasti na Soutěži,
vyhodnocení Soutěže, předání Výher, výkonu a obhajoby práv a právních nároků
Provozovatele a Banky, a případně k dalším účelům pokud k nim Provozovatel, Organizátor
nebo Banka získá odpovídající právní titul pro zpracování, o čemž bude účastník nebo
výherce vždy informován.
Zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely je založeno na právním titulu
oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).
Udělí-li účastník také samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů, jeho kontaktní
údaje budou zpracovány za účelem marketingové komunikace, tj. pro nabízení obchodu a
služeb a průzkumu trhu, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných
aktivitách, a to po dobu zájmu účastníka o zasílání takových sdělení. Právním titulem
v takovém případě je souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Osobní údaje budou za výše specifikovanými účely zpracovávány pouze Provozovatelem a
Bankou. Provozovatel vylosuje číslo karty a vlastní identifikace a kontaktování výherce
provádí Banka, dle údajů, které bude mít o účastníkovi k dispozici.
Zpracovávány budou následující osobní údaje:
1) Pro účast a vyhodnocení Soutěže provádí zpracování v postavení správce
Provozovatel a zpracovává: číslo platební karty; údaj o tom, že účastník provedl
obchod u obchodníka, který se účastní Programu v souladu s Pravidly; případně další
osobní údaje pro ověření souladu s Pravidly.
2) Pro předání Výhry provádí zpracování v postavení zpracovatele Banka: číslo platební
karty, základní identifikační a kontaktní údaje výherce a případně i dalších osob, která
se budou účastnit na čerpání Hlavní výhry; případně další osobní údaje pro ověření
souladu s Pravidly.
3) Pro marketingovou komunikaci: emailová adresa účastníka.
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí ani poskytnuty mezinárodním organizacím.
Kategorie možných příjemců osobních údajů: Organizátor, Partneři soutěže (v případě
výhry), společnosti poskytující poradenství a služby Provozovateli nebo Bance.
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Účastník bere na vědomí, že má práva vyplývající z GDPR, právo požadovat od správce
přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz („právo být zapomenut“), právo
odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracovává na základě souhlasu),
právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů a právo podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Účastník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány
na základě oprávněného zájmu.
Účastník zpravidla neposkytuje žádné nové osobní údaje, neboť údaje jsou zpracovávány
správcem a zpracovatelem v rámci jiných účelů pro zpracování odlišných od této Soutěže,
které jsou ale vzájemně slučitelné.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
Osobní údaje budou zpracovávány vždy po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše
uvedených účelů zpracování, s přihlédnutím k požadavkům na archivační doby pro
uchovávání údajů stanovené právními předpisy. Tj. po dobu trvání Soutěže, po dobu
stanovenou zákonem o dani z příjmu (či dalších právních předpisů) a po dobu, ve které je
možné podle příslušných právních předpisů uplatnit práva a nároky vzešlé z účasti v Soutěži a
z předání a realizace Výher, s přihlédnutím k promlčecím lhůtám dle zákona č. 89/2012 Sb.
Společná ustanovení
Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhru nelze vyplatit v hotovosti,
popřípadě ji vyměnit za jiné dárky. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry
výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání Výher v
případě, že nebude možné Výhry výhercům předat v souladu s těmito Pravidly.
Účast v Soutěži ani Výhry není možné vymáhat právní cestou nebo požadovat alternativní
plnění.
Provozovatel, Banka ani Organizátor neodpovídají za vady Výher ani nenesou jakoukoli
odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací)
Výher. Reklamace Výher je vyloučena. Provozovatel, Banka ani Organizátor neposkytují
záruku na Výhry.
Veškeré hodnoty Výher uvedené v těchto Pravidlech jsou uvedeny jako hodnoty po zdanění.
V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, výhry převyšující 10.000,- Kč
podléhají dani z příjmu. Výhry podléhající dani z příjmu budou před jejich vyplacením
výhercům zdaněny srážkovou daní; daň z příjmu je povinen srazit a odvést Organizátor.
Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze Soutěže ty účastníky, kteří porušili tyto Pravidla;
Účastníci nemají nárok na žádnou náhradu.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato Pravidla či Soutěž zrušit, a to bez udání
důvodů a stanovení náhrady; změna Pravidel či zrušení Soutěže jsou účinné okamžikem
zveřejnění jejich změny na internetových stránkách www.fioslavi25.cz
Úplná Pravidla Soutěže a další informace o Soutěži jsou po dobu konání Soutěže k dispozici
na pobočkách Banky a na internetových stránkách www.fioslavi25.cz
Mastercard Europe SA
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