PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „UKLÁDÁNÍ DO ZLATA 2018“
1. POŘADATEL:
BH Securities a.s., IČO 60192941, sídlo Na Příkopě 848/6, Praha 1, PSČ 110 00,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B
2288.
2. DOBA TRVÁNÍ:
Spotřebitelská soutěž „UKLÁDÁNÍ DO ZLATA 2018“ (dále jen „Soutěž“) probíhá v
České republice v době od pondělí 24. září 2018 do pátku 14. prosince 2018
včetně, tedy po dobu 12 týdnů (dále jen „Období Soutěže“).
3. PODMÍNKY ÚČASTI:
Účastníkem Soutěže může být pouze zletilá fyzická osoba, která splní podmínky
Soutěže uvedené v těchto Pravidlech Spotřebitelské soutěže „UKLÁDÁNÍ DO
ZLATA 2018“ (dále jen „Pravidla“).
Soutěž není určena pro právnické osoby ani pro osoby spolupracující
s Pořadatelem při nabízení produktů Pořadatele, dále není určena pro subjekty
skupiny Proxy Finance a.s., Soutěž není určena pro zaměstnance, osoby
v obdobném poměru a členy statutárních orgánů všech v tomto odstavci
uvedených osob včetně jejich rodinných příslušníků, veškeré tyto osoby se nesmí
Soutěže účastnit a nebudou do Soutěže registrovány.
Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel zjistí či bude mít
oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany
některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která by mohla dopomáhat danému
účastníkovi k získání výhry.
4. PRŮBĚH SOUTĚŽE:
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která během Období Soutěže
uzavře jako kupující s Pořadatelem jako prodávajícím smlouvu o ukládání
do zlata, jejíž předmětem je průběžný nákup investičního zlata formou
pravidelných měsíčních nákupů odpovídajících výši sjednaných plateb (dále jen
„Smlouva“) a řádně v souladu s uzavřenou Smlouvou zaplatí jistotu a plní další
povinnosti sjednané dle Smlouvy, současně podepíše tyto Pravidla Soutěže, čímž
uděluje soutěžící Pořadateli soutěže souhlas se zpracováním svých osobních
údajů v rámci Soutěže a zároveň podpisem potvrzuje souhlas s Pravidly Soutěže.
Pro účast v Soutěži není rozhodné, zda je Smlouva uzavřena za účelem nabytí
investičního zlata ve formě zlatého slitku o hmotnosti 100 g, 250 g nebo 500 g.
Není přitom rozhodné, zda k uzavření Smlouvy došlo v sídle Pořadatele,
spolupracujícího investičního zprostředkovatele, obchodního zástupce či jinak.
Pro odstranění pochybností, co se rozumí Smlouvou je text Smlouvy přílohou
těchto pravidel Soutěže.
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5. REGISTRACE:
Po uzavření Smlouvy (Období Soutěže pro uzavření Smlouvy je 24.9.2018 –
14.12.2018) a podpisu Pravidel Soutěže se účastník automaticky zařadí do
Soutěže, čímž je registrován jako soutěžící a účastník Soutěže. Ke každé
uzavřené Smlouvě lze provést jen jednu registraci, v případě, že fyzická osoba
splňující podmínky účasti v Soutěži uzavře více Smluv během Období Soutěže,
bude takové osobě proveden odpovídající počet registrací v Soutěži.
6. VÝHRY:
Výhrou v soutěži je závazek Pořadatele jako prodávajícího uhradit za výherce
jako kupujícího částku 18.000,- Kč formou pravidelných měsíčních plateb
určených na průběžný nákup investičního zlata, jak jsou tyto sjednány ve
Smlouvě uzavřené mezi Výhercem a Pořadatelem, tyto platby budou hrazeny
Pořadatelem za Výherce v termínech dle uzavřené Smlouvy, s tím, že pro případ,
že má Výherce uzavřeno několik Smluv, Pořadatel určí, ve vztahu ke které
uzavřené Smlouvě splní svůj závazek představující výhru (dále jen „Výhra“).
Losování Výherce proběhne dne 17.12.2018 v sídle Pořadatele, a to ze všech
řádně provedených registrací v průběhu celé Soutěže. Jméno Vítěze bude
zveřejněno na internetových stránkách Pořadatele www.bhs.cz nejpozději
21.12.2018, a to ve formátu: jméno, první písmeno příjmení a obec bydliště
výherce.
7. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER:
Pro oznámení Výhry budou užity kontakty (emailová adresa) uvedené účastníkem
při registraci.
Výherce je povinen řídit se organizačními pokyny Pořadatele.
Výhra bude následně předána účastníku tak, že výherce bude vyzván k písemné
akceptaci Výhry.
Nebude-li výherce reagovat do týdne od výzvy Pořadatele a Výhru písemně
neakceptuje, jeho nárok na Výhru zaniká a Výhra připadne náhradníkovi
vylosovanému dodatečným losováním Pořadatelem, o tomto bude Pořadatel
informovat na svých internetových stránkách www.bhs.cz.
Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výherního e-mailu
Výherci.
8. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Registrací do Soutěže vyjadřuje účastník souhlas s těmito Pravidly. Registrací do
Soutěže rovněž vyjadřuje Pořadateli Soutěže souhlas, aby zpracovával sdělené
osobní údaje pro účely realizace Soutěže, vylosování výherců a předání Výhry.
Registrací do Soutěže dále vyjadřuje účastník souhlas, aby Pořadatel po dobu 10
let od začátku Soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení,
e-mail, telefonní číslo do Soutěže pro marketingové účely (zejména pro nabízení
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produktů a služeb) Pořadatele, jakož i pro zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků.
Registrací do Soutěže uděluje souhlas, aby byly jeho osobní údaje v rozsahu
jméno, první písmeno příjmení a obec bydliště zveřejněny mezi výherci na
webových stránkách Pořadatele www.bhs.cz.
Pro případ, že se stane výhercem, účastník registrací do Soutěže uděluje
souhlas, aby Pořadatel Soutěže pořídil jeho fotografie a/nebo audio/vizuální
záznamy jeho osoby a tyto fotografie a záznamy po dobu 10 let využíval
přiměřeným způsobem v souvislosti s informacemi o Soutěži a pro další
marketingové účely Pořadatele Soutěže, a to i zveřejněním v médiích.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však podmínkou pro účast v Soutěži.
Účastník má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na
adrese sídla Pořadatele, tím však přestává být účastníkem této Soutěže a ztrácí
právo na výhru. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení
Pořadateli.
Účastník bere na vědomí, že má právo přístupu k údajům, které se jej týkají,
právo požadovat opravu, blokování nebo likvidaci nepřesných údajů, resp. údajů
zpracovávaných v rozporu s právní úpravou.
V případě, že se účastník Soutěže domnívá, že jeho osobní údaje jsou
zpracovávány protiprávně a Pořadatel závadný stav neodstraní, může se obrátit
na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pořadatel Soutěže neodpovídají za funkčnost aplikace ani za doručení zpráv či
výher.
9. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

♣
Podmínkou předání výhry je platná Smlouva uzavřená během Období Soutěže a
plnění povinností ze Smlouvy, zejména úhrada jistoty a souhlas s Pravidly
Soutěže formou jejich podpisu ze strany soutěžícího.
♣
K předání výhry je výherce povinen poskytnout nezbytnou součinnost, zejména
prokázat svoji totožnost platným osobním dokladem totožnosti a rovněž doložit,
že je smluvní stranou Smlouvy.
♣
Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto Výhry jakékoliv jiné plnění než ve
formě, jak je Výhra specifikována v těchto Pravidlech. Pořadatel tímto není vůči
účastníkům Soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze
strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto Pravidlech.
♣
Výhra není právně vymahatelná. Pokud nedojde k převzetí Výhry ani případným
náhradníkem za výherce Soutěže, propadá Výhra Pořadateli. Konkrétní
specifikace Výhry nad rámec popisu zde uvedeného náleží výlučně Pořadateli
Soutěže. Vyobrazení výhry na komunikačních materiálech (letáky, plakáty,
webové stránky apod.) jsou ilustrační a nemusejí odpovídat skutečné podobě
Výhry.
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♣
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností
Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit,
přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla po celou
dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách Pořadatele
www.bhs.cz.
♣
Soutěžící má právo na mimosoudní vyřízení stížnosti podle zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, subjektem mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele je Česká
obchodní inspekce v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem
upravujícím Českou obchodní inspekci, podrobnosti lze nalézt na www.coi.cz.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje, náklady si nesou
strany samy. Mimosoudní řešení lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy
soutěžící uplatnil své právo poprvé.
♣
Srážkovou daň z Výhry (pokud se aplikuje) uhradí Pořadatel, srážková daň
neovlivňuje výši závazku Pořadatele představujícího Výhru.
♣
V případě jakýchkoli pochybností Pořadatele o řádném splnění soutěžních
podmínek může být soutěžící Pořadatelem ze Soutěže vyloučen a ztrácí nárok na
Výhru. Bude-li zjištěno, že Výherce nedodržel nebo porušil pravidla Soutěže,
budou vyřazeny všechny jeho registrace. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo
konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení Výhry či neudělení
Výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové
rozhodnutí Pořadatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.
♣
Jediná úplná a závazná pravidla Soutěže jsou uložena u Pořadatele Soutěže a
uveřejněna na internetové adrese www.bhs.cz.
♣
Účastník soutěže potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené
těmito pravidly Soutěže, schvaluje tato pravidla a přistupuje k nim.
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