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Podmínky akce „Soutěž na veletrhu FOR ARCH 2017“ pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby
(dále také „Akce“ a „Podmínky“)
Akci organizuje Equa bank a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČ 471 16 102,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1830 (dále jen „Banka“).

Podmínky Akce


Návštěvník, který si tipne nejblíže kurz EUR/CZK k 15. hodině 30. minutě SEČ daného dne v období
konání veletrhu od 19. 9. 2017 do 23. 9. 2017, získá v místě stánku Equa bank elektronické zařízení Tablet
Lenovo TAB 2 A7-20.



Daný kurz bude Vyhlašovatel soutěže, zaměstnanec Equa bank přítomný na veletrhu, hodnotit dle kurzu
uveřejněného společností Reuters na internetových stránkách www.reuters.com/finance/currencies ve
stanovený čas, tedy 15:30 SEČ.



Tipy s částkou v CZK mohou Návštěvníci psát na vlastní vizitky s kontaktem nebo na jakýkoli jiný papír,
kde bude na jedné straně uvedený tip a na druhé straně jméno, příjmení a telefonní kontakt na
Návštěvníka.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Příjemce tabletu uděluje účastí v soutěži, tj. poskytnutím osobních údajů, souhlas se zpracováním
osobních údajů Bankou v rozsahu, jak byly poskytnuty, pro účely zasílání obchodních sdělení, týkajících se
produktů a služeb Banky včetně obchodů a služeb třetích osob, zprostředkovaných Bankou. Tento souhlas
se uděluje na dobu jednoho roku od jeho udělení. Příjemce tabletu je oprávněn tento souhlas kdykoli
odvolat jakoukoli formou, odvolání musí být prokazatelně doručeno Bance prostřednictvím kontaktů,
uvedených na domovské stránce Banky www.equbabank.cz. Příjemce tabletu je tímto informován o svém
právu na přístup ke svým osobním údajům, o právu na opravu nepřesností a o právu požadovat vysvětlení.



Vyhlašování soutěže proběhne každý den u stánku Equa bank na veletrhu FOR ARCH v 16 hodin.



Výherce, tedy Příjemce tabletu bude kontaktován telefonicky, pokud se nedostaví osobně na stánek Equa
bank v 16. hodin.



Tablet může jeden Návštěvník obdržet pouze jednou za celé období konání veletrhu.



V případě shodných tipů rozhodne o vítězi losování.



Každý výstavní den veletrhu se bude soutěžit pouze o zařízení Tablet Lenovo TAB 2 A7-20.



Tablet není možné směnit za finanční hotovost. Až do předání není tablet nepřevoditelný na jinou osobu.



K předání tabletu Příjemci dojde po splnění výše uvedených podmínek maximálně do 16. hodiny
posledního výstavního dne veletrhu, a to 23. 9. 2017. V případě, že se Příjemce nedostaví k převzetí výhry
na stánek Equa bank, bude tablet zaslán poštou na adresu, dohodnutou telefonicky. V případě, že se do
konce konání veletrhu z důvodů na straně Příjemce nepodaří zjistit adresu pro zaslání poštou, zůstává
Bance jako organizátorovi.
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Příjemce tabletu účastí v soutěži přijímá tyto Podmínky akce a zároveň dává Bance souhlas, aby oznámila
jména výherců a Příjemců tabletů ve svých propagačních materiálech, resp. smí rovněž po přiměřenou
dobu, nejdéle po dobu jednoho roku od poskytnutí údajů, použít jména a fotografie zástupců Klienta pro
publicitu a propagační účely.



Příjemce tabletu bere na vědomí, že Banka není prodejcem, ani výrobcem tabletu a nebude odpovědná za
jeho případné technické problémy.



Banka má právo podle vlastního uvážení dobu trvání této Akce zkrátit či prodloužit. Banka
si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit.

Definice pojmů
„Návštěvník“ znamená jakoukoli fyzickou osobu, fyzickou osobu podnikatele nebo právnickou osobu, která se
zúčastní veletrhu FOR ARCH v období konání akce od 19. – 23. 9. 2017.
„Příjemce tabletu“ je v případě Návštěvníka - právnické osoby statutární zástupce nebo jeden ze statutárních
zástupců zvolený dle uvážení Banky, v případě fyzické osoby majitel firmy.
„Vyhlašovatel soutěže“ znamená jakéhokoli zaměstnance Equa bank, který se účastní veletrhu FOR ARCH na
stánku Equa bank.
„Tablet“ znamená elektronické zařízení Tablet Lenovo TAB 2 A7-20. Banka je oprávněna jednostranně
rozhodnout o změně typu přístroje.

