Pravidla soutěže Zveřejni na Facebookové stránce ING Bank fotku
od stánku ING Bank a získej power banku
Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže „Zveřejni na Facebookové stránce ING Bank
fotku od stánku ING Bank a získej power banku“ (dále jen „soutěž“). Tento dokument je jediný, který
závazně upravuje pravidla této soutěže (dále jen „pravidla soutěže“).
I.

Pořadatel soutěže

Soutěž pořádá společnost ING Bank N.V., Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemsko,
zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze ING Bank N.V.,
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 49279866, zapsané v OR vedeném
Městským soudem v Praze, spisová značka A 7930 (dále jen „ING Bank“).
II.

Období konání soutěže

Soutěž se uskuteční v období od 8. 9. do 17. 9. 2016.
III.

Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou zúčastnit se soutěže je každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
která je plně způsobilá k právním úkonům a která bude mít uzavřenou a alespoň po část doby
konání soutěže účinnou Komisionářskou smlouvu o obstarávání úpisu (nákupu) a zpětného
odkupu (prodeje) Cenných papírů a smlouvu o správě (dále jen „komisionářskou smlouvu“).
2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou a) osobami v pracovním nebo obdobném vztahu
k ING Bank nebo k jiné společnosti patřící do ING Group a osoby těmto osobám blízké a b)
osoby, které na základně smluvního vztahu přímo anebo prostřednictvím třetích osob
zprostředkovávají ve prospěch ING Bank uzavírání smluv a poskytují činnosti s nimi spojené a
osoby
jim
blízké.
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které a) zveřejní nevhodné nebo vulgární fotografie
poškozující jiné osoby či značky a b) obsahují vulgární nebo urážlivé popisky. Tyto budou
okamžitě z Facebooku odstraněny a uživatel tak ze soutěže vyřazen.
IV.

Pravidla soutěže

1. Do soutěže bude automaticky zařazena každá oprávněná osoba, která v období od 8. 9. do 17.
9. 2016 zveřejní na Facebookové stránce ING Bank https://www.facebook.com/ingbankcz/
fotografii, kterou označí hashtagem #bankastvari, od stánku ING Bank, který bude v období od
8. 9. do 17. 9. 2016 umístěný v Letenských sadech poblíž metronomu v rámci akce „Teribear
hýbe Prahou aneb prima den s medvědem“ pořádanou Nadací Terezy Maxové dětem a získá
za soutěžní období nejvíce lajků (to se mi líbí) (dále jen „soutěžící“).
2. Každá oprávněná osoba bude zařazena do soutěže bez ohledu na počet zveřejněných
fotografií.
3. Podmínkou účasti v soutěži je zveřejnění fotografie a její označení/popis obsahující hashtag
#bankastvari.
V.

Výhry
Do soutěže je vložena tato výhra:
 1x power banka
Výherce je určen dle počtu lajků (označení „to se mi líbí“) na Facebookové stránce ING Bank
https://www.facebook.com/ingbankcz/.
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VI.

Oznámení výsledků soutěže a způsob odevzdání cen

1. ING Bank bude informovat o výhře výherce prostřednictvím Facebookové stránky ING Bank a
to nejpozději v pondělí 26. 9. 2016. (dále jen „oznámení o výhře“). Výherce je povinen sdělit
prostřednictvím Facebookové privátní zprávy ING Bank své jméno, příjmení a korespondenční
adresu pro zaslání výhry, a to nejpozději do 11. 10. 2016. V případě, že výherce nebude
postupovat v souladu s tímto čl. VII., odst. 1 pravidel soutěže či s instrukcemi zaslanými ING
Bank ve výše uvedeném oznámení o výhře, zaniká nárok výherce na získání výhry a výhra
nebude předána. Nárok výherce na získání výhry zaniká i v případě, že výherce výhru odmítne.
2. Doručení věcné výhry proběhne poštou nejpozději do 18. 10. 2016 na korespondenční adresu,
kterou výherce uvedl při potvrzení výhry, jak je uvedeno výše.
3. ING Bank neodpovídá za nedoručení výhry z důvodu chybně uvedené korespondenční adresy
či jiných potřebných údajů.
4. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za vady vzniklé na výhrách v průběhu přepravy
a doručování.
5. Nedoručitelné (vrácené zásilky) či zbylé výhry po ukončení soutěže propadají ve prospěch
pořadatele.
6. Výměna výhry za jakékoliv peněžité či jiné plnění není možná.
7. Povinnost zdanit cenu a odvést daň podle platných právních předpisů na sebe přebírá ING
Bank.
VII.

Osobní údaje

1. Osoba, která zveřejní fotografii v rámci této soutěže, je správcem osobních údajů týkajících se
dané fotografie v souladu s Prohlášením o právech a povinnostech sítě Facebook a má
povinnosti dle se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění. ING Bank je oprávněna k těmto
osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Okamžikem doručení písemného
požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů ING Bank je soutěžící
vyloučen z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před
jejím předáním. Soutěžící je povinen mít souhlas osob zachycených na fotografii se
zveřejněním jejich fotografie na facebookové stránce ING Bank, a to po celou dobu dle
podmínek uvedených výše, v opačném případě může být ze soutěže vyřazen.
2. Potvrzením výhry dává soutěžící ING Bank souhlas, aby v případě výhry zveřejnil jeho jméno,
příjmení a obec bydliště, a dále, aby po dobu pěti let od začátku soutěže zpracovával jeho
osobní údaje v rozsahu nabízení produktů a služeb ING Bank v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků
dle zákona č. 480/2004 Sb., a to i prostřednictvím třetích osob pověřených ING Bank. Soutěžící
má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla ING Bank. Odvolání
souhlasu je účinné okamžikem doručení ING Bank. Soutěžící má dále práva zaručená dle
zákona č. 101/2000 Sb.
VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení těchto pravidel soutěže se stávají platnými a účinnými dnem jejich zveřejnění na
oficiálních internetových stránkách ING Bank – www.ingbank.cz.
2. ING Bank nenese žádnou odpovědnost za vznik jakýchkoliv nákladů nebo škody vzniklých
soutěžícím či třetím osobám v souvislosti se soutěží či těmito pravidly soutěže. Tyto náklady či
škodu nese plně soutěžící či třetí osoba.
3. Na výhru z této soutěže neexistuje právní nárok a není ji možné soudně vymáhat.
4. Součástí výhry není úhrada jakýchkoliv nákladů spojených nebo souvisejících s převzetím výhry
a/nebo jejího využití. Tyto náklady nese plně výherce.
5. V případě rozporu těchto pravidel soutěže s jakýmikoliv reklamními, propagačními nebo jinými
materiály obdobné povahy, či jinými oznámeními ING Bank týkajícími se soutěže, mají vždy
přednost ustanovení těchto pravidel soutěže.
6. Ustanovení těchto pravidel soutěže je možné jednostranně měnit a doplňovat ze strany ING
Bank jednostranným vyhlášením, přičemž každá jednotlivá změna nebo doplnění je platné a
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účinné okamžikem jeho zveřejnění na oficiálních internetových stránkách ING Bank –
www.ingbank.cz.
7. ING Bank si vyhrazuje právo tuto soutěž odvolat, přerušit, odložit nebo ukončit bez vyhlášení
výherců nebo bez předání ceny.

V Praze dne 25. 8. 2016
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