PRAVIDLA AKCE
„Získejte 50 Kč jako odměnu za registraci ve věrnostním programu
Mastercard® Priceless Specials – Česká republika“
1. Tento dokument stanoví pravidla akce „Získejte 50 Kč jako odměnu za registraci ve
věrnostním programu Mastercard® Priceless Specials – Česká republika“ (dále jen „Akce“) a
doplňuje Podmínky Věrnostního programu Mastercard® Priceless Specials – Česká republika
(dále jen „Věrnostní program“).
2. Organizátorem akce je McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s. r. o., INTERNATIONAL
ADVERTISING AGENCY se sídlem Praha 2, Riegrovy sady č. p. 28, PSČ 120 00, IČO 17046041,
spisová značka C 2080 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Organizátor“).
3. Zúčastněnými partnery akce jsou Sparkys, Knihy Dobrovský, Pet Center, Orsay, Triola a
Cinema City.
4. Akce probíhá ve dnech 18. listopadu 2019 až 19. ledna 2020.
5. Do akce se zapojí každý majitel či uživatel platební karty Mastercard, který:
a) v době trvání této akce vytvoří si svůj vlastní účet ve Věrnostním programu na stránce
www.pricelessspecials.cz vyplněním registračního formuláře stanoveným způsobem,
splní všechny podmínky účasti ve Věrnostním programu a v době trvání akce si rovněž
přidá a ověří svou platební kartu Mastercard v souladu s Podmínkami Věrnostního
programu; anebo
b) již je registrován ve Věrnostním programu a v době trvání této akce si přidá a ověří svou
platební kartu Mastercard v souladu s Podmínkami Věrnostního programu.
6. Každý účastník akce, který v termínu konání akce splnil řádně a včas podmínky výše, získává
jako jednorázovou odměnu 50,- Kč. Tato odměna je mu automaticky připsána na jeho
uživatelský účet ve Věrnostním programu spojený s jeho platební kartou ve smyslu Podmínek
Věrnostního programu, a to ve lhůtě maximálně 30 kalendářních dní ode dne ověření karty ve
Věrnostním programu.
7. Účastník se nesmí účastnit spekulativně či narušovat férovost akce; v případě zjištění
takového jednání je Organizátor oprávněn účastníka z akce vyřadit, a to bez povinnosti
prokazování důvodů takového rozhodnutí. Organizátor je rovněž oprávněn v případě
porušení těchto pravidel účastníkem jej z akce vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez
jakékoliv náhrady. Rozhodnutí organizátora o těchto opatřeních je konečné.
8. Výhry mohou podléhat zdanění srážkovou daní podle obecně platných předpisů. Výhry nejsou
právně vymahatelné. Veškeré popisy a vyobrazení výhry v propagačních materiálech mají jen
ilustrativní povahu.
9. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor
ani partneři akce nejsou vůči účastníkům akce jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná
plnění, než jsou uvedena v těchto pravidlech.
10. Akce se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci Organizátora či partnerů akce ani
jejich rodinní příslušníci.
11. Organizátor neodpovídá za funkčnost systému, doručení zpráv či výher.

12. Zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu, uděleném účastníkem při registraci do
Věrnostního programu. Informace o zpracování osobních údajů je součástí podmínek
Věrnostního programu.
13. 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 webových stránkách Věrnostního programu, kde jsou tak k dispozici platná a úplná
pravidla.

