ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE
„Vánoční soutěž“
1. POŘADATEL: Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., IČ 49241257, Praha 3, Koněvova 2747/99,
spisová značka B 2102 vedená u Městského soudu v Praze
2. ORGANIZÁTOR: Giant interactive s.r.o., IČ 27612821, Praha 8, Thámova 681/32, spisová
značka C 118896 vedená u Městského soudu v Praze
3. NÁZEV SOUTĚŽE: „Vánoční soutěž“
4. DOBA TRVÁNÍ: Od 19. října 2020 do 6. prosince 2020, včetně.
5. MÍSTO KONÁNÍ: Na všech pobočkách Raiffeisen stavební spořitelny, na www.rsts.cz nebo u
smluvních partnerů Raiffeisen stavební spořitelny
6. PODMÍNKY ÚČASTI:
Účastníkem soutěže se stává každý, kdo splní následující podmínky:
•

v době konání soutěže uzavře novou smlouvu o stavebním spoření u Raiffeisen stavební
spořitelny a.s., s cílovou částkou 100 000 Kč a více nebo sjedná nový úvěr či úvěrovou
smlouvu, která bude nejpozději k poslednímu dni doby trvání soutěže klientem podepsaná
(REKOpůjčka, HYPOsplátka nebo úvěr ze stavebního spoření)

•

uhradí příslušný poplatek za uzavření této smlouvy, a to nejpozději do 7. prosince 2020 včetně
s připsáním na účet Raiffeisen stavební spořitelny do 8. prosince 2020.

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší osmnácti let s doručovací adresou v
České republice. V případě klienta mladšího 18 let se účastníkem soutěže stává jeho zákonný
zástupce.
7. VÝHRY, URČENÍ VÝHERCŮ
• Celkový počet výher i výherců je 336 z celkového počtu účastníků soutěže.
• Výhru na prvém místě tvoří kuchyň, případně jiný produkt od společnosti SIKO koupelny
a.s. v hodnotě 150 000 Kč formou poukazu.
• Výhru na druhém až 6. místě tvoří Notebook DELL v hodnotě cca 20 000 Kč.
• Výhru na 7.–16. místě tvoří telefon Samsung v hodnotě cca 9 999 Kč.
• Výhru na 17.–36. místě tvoří přenosný reproduktor BOSE v hodnotě cca 5 000 Kč.
• Výhru na 37.–86. místě tvoří stavebnice LEGO v hodnotě cca 1 000 Kč.
• Výhru na 87.–336. místě tvoří poukázka do internetového obchodu Alza.cz v hodnotě 500
Kč.
• Určení výherců proběhne formou losování speciálně vytvořeným programem, který
náhodně ze všech účastníků soutěže vybere 336 výherců a následně 5 náhradníků pro
výhry na prvém až 6. místě, 5 náhradníků pro výhry na 7.–16. místě, 10 náhradníků pro
výhry na 17. - 36. místě, 15 náhradníků pro výhry na 37.-86. místě a 20 náhradníků pro
výhry na 87.–336. místě. Losování proběhne v termínu do 10. prosince 2020. V případě že
se řádný výherce o výhru nepřihlásí, získává výhru náhradník v pořadí, jak je dále uvedeno.
• Výherce má právo výhru odmítnout, v tom případě získává výhru náhradník v pořadí.

8. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Výherci budou veřejně vyhlášeni na webových stránkách
www.rsts.cz ve tvaru jméno, prvé písmeno příjmení, obec bydliště do 14. prosince 2020. Výherci
budou rovněž osobně kontaktováni, přičemž budou užity kontakty uvedené při uzavření smlouvy.
Výherci na 1.–16. místě si budou moci výhry vyzvednout na domluveném poradenském místě
pořadatele v domluveném termínu. Výhra bude předána na základě předávacího protokolu
nejpozději do 31. 1. 2021. U hlavní výhry od společnosti SIKO není možno nárokovat finanční
kompenzaci. Výherce může vybrat dražší produkt a zbytek doplatit ze svých vlastních fondů.
Výherci na 17.-86. místě budou výhry zaslány kurýrní službou na domluvenou adresu, pouze
jednou. Nebude-li výherce na 1.–86. místě do deseti dnů reagovat ani na poslední z třikrát
opakovaného telefonování, ani na poslední ze tří zaslaných e-mailů, jeho nárok na výhru zaniká
a výhra bude vydána prvému náhradníkovi dle pořadí vylosovaných náhradníků. Výhry na 87.–
336. místě budou rozeslány e-mailem a budou rozeslány pouze jednou. V případě, že zpráva
s výhrou nebude doručena, nárok na výhru zaniká a výhra bude vydána prvému náhradníkovi dle
pořadí vylosovaných náhradníků.
9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
Zpracování osobních údajů je předmětem informace pro účastníka a souhlasu účastníka v
samostatném dokumentu ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), případně ve
smyslu národní legislativy regulující ochranu osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
elektronickými prostředky. Přijetí informace o zpracování osobních údajů včetně práv subjektu
údajů potvrzuje účastník při sjednávání smlouvy o stavebním spoření. Podrobné informace jsou
k dispozici na webu https://www.rsts.cz/rsts-ochrana-osobnich-udaju/.
10. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
▪ Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na www.rsts.cz
▪ Organizátor si vyhrazuje právo kontroly dodržování podmínek pomocí technických i jiných
prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či
obcházení, je oprávněn vyřadit takového účastníka ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to
bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné a organizátor není
povinen jeho důvody prokazovat.
▪ Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel
ani organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv
jiná plnění, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
▪ Výhry nejsou právně vymahatelné. Organizátor soutěže neodpovídá za doručování zpráv.
Pořadatel odvede srážkovou daň za výherce výhry na 1.- 6. místě.
▪ Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci zúčastněných společností,
spolupracující subjekty ani jejich rodinní příslušníci.
▪ O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor
si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit
nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních
webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.
▪ Organizátor tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv.
cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies
lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

