
 
 
 

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE 
„Zaplaťte debetní kartou Mastercard® vydanou Fio bankou přes digitální 

peněženku Google PayTM, získejte cashback 500 Kč a zařaďte se do slosování o 10x 
telefonů Samsung Galaxy S20 FE““ 
(dále též „Pravidla"/ „pravidla“) 

 
 
Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce 
nazvané „Zaplaťte debetní kartou Mastercard® vydanou Fio bankou přes digitální 
peněženku Google PayTM, získejte cashback 500 Kč a zařaďte se do slosování o 10x telefonů 
Samsung Galaxy S20 FE“ (dále jen „Soutěž“/“soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným 
dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových 
stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím 
spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na 
uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají 
přednost tato úplná pravidla. Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany 
pořadatele soutěže formou písemných dodatků. 
 
 
I. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE 
 

1. Organizátorem soutěže je Fio banka a.s., V celnici 1028/10, Nové Město, Praha 1, 
110 00 Praha,  
IČ: 61858374 (dále jen „Organizátor“).  

2. Pořadatelem soutěže je společnost Mastercard Europe SA, B-1410 Waterloo, 
Chaussée de Tervuren 198A, Belgické království, Registrační číslo: 0448.038.446, 
zastoupená na území České republiky odštěpným závodem Mastercard Europe SA, 
organizační složka, se sídlem: Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 
69345724 (dále jen „Pořadatel“). 

 
 
 
 
II. TERMÍN KONÁNÍ A ZPŮSOB ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽE 
 

1. Soutěž proběhne v termínu od 7. 12. 2020 00:00 hod SELČ do 7. 1. 2021 23:59 hod 
SEČ (dále jen „Soutěžní období“). 
  

2. Do soutěže se zapojí každý držitel debetní karty Mastercard® vydané Fio banka a.s., 
který během soutěžního období:  
 
a) je fyzickou osobou a karta byla vydána k běžnému nebo podnikatelskému účtu 
fyzické osoby  vedeného u Fio banka, a.s. v České republice; 
b) svou osobní a platnou debetní kartu Mastercard si úspěšně zaregistruje a plně 
aktivuje ve své digitální peněžence Google Pay, anebo již v digitální 
peněžence Google Pay má aktivní a dříve registrovanou debetní kartu Mastercard; 
 



c) během soutěžního období svou debetní kartou Mastercard přes digitální 
peněženku Google Pay provede alespoň 10 úspěšných platebních transakcí; platné 
jsou jakékoli transakce realizované přes platební terminál, či platby online. Do 
soutěže se nezapočítávají transakce při výběru z bankomatu. 
 

 
 
III. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 
 

1. Účastníkem soutěže (dále také „Účastník“ nebo „Soutěžící“) se stávají všechny 
fyzické osoby, které jsou svéprávné, starší 18 let, a splní všechny podmínky uvedené 
v čl. II odst. 2 těchto Pravidel. Účastí v soutěži akceptuje zájemce tato Pravidla 
soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 
 

2. Zaměstnanci Organizátora, zaměstnanci Organizátorem ovládaných osob, 
zaměstnanci Pořadatele, a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, jsou z účasti v soutěži vyloučeni. 
 

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly 
soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže 
byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která 
nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady 
vyloučena.   
 

4. Organizátor, resp. Pořadatel, neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s 
účastí v soutěži (zejména avšak nikoli výhradně za funkčnost internetového 
připojení, výpočetní techniky, platební brány, Google a Android aplikací, terminálů, 
bankomatů apod.).  
 
 
 

IV. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER A JEJICH PŘEDÁNÍ 
 

1. Výhry, o které se soutěží:  
 
a) 500x jednorázová peněžní odměna v hodnotě 500 Kč- obdrží prvních 500 
soutěžících, kteří splní podmínky soutěže během soutěžního období. Cashback bude 
připsaný na účet soutěžícího, ke kterému má vedenou kartu, kterou byly splněny 
všechny podmínky dle čl. II odst. 2 těchto Pravidel, a to nejpozději do 7 .2 .2021. 
Každý soutěžící může získat cashback pouze 1x. 
 
b) 10x telefon Samsung Galaxy S20 FE- obdrží 10 náhodně vylosovaných výherců ze 
všech soutěžících, kteří během soutěžního období splní všechny podmínky soutěže. 
Losování výherců provede Organizátor ze všech soutěžících náhodným tahem. Při 
losování výherců bude vybráno také dalších deset soutěžících jako případní 
náhradníci za výherce, pokud se je nepodaří kontaktovat. Slosování výherců soutěže 
provede Organizátor do 21.1. 2021. Telefon nemůže získat výherce, který má 
zároveň nárok na 500 Kč cashback. Výherce telefonů bude Organizátor soutěže 
kontaktovat do 21. 1. 2021 a dohodne si místo, čas a způsob předání výhry: osobně 
na pobočce Organizátora.  
 



2. Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné. Výherce není oprávněn požadovat 
namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči 
účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou 
uvedena v těchto pravidlech. 
 

3. Veškeré daňové povinnosti vyplývající z výhry v soutěži za výherce vypořádá 
společnost Mastercard Europe SA, organizační složka, IČ: 69345724. 
 
 

 
 
V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

1. Účastí v této soutěži zájemce, resp. soutěžící bere na vědomí zpracování osobních 
údajů pro účel realizace soutěže dle těchto Pravidel, tj. jejich odpovídající zpracování 
ze strany Organizátora, který je správcem. 

2. Zpracovávány budou následující osobní údaje: 

• Pro účast a vyhodnocení soutěže: číslo platební karty; údaj o tom, že Účastník 
má nainstalován Google Pay a jeho prostřednictvím provedl obchod u obchod-
níka; případně další osobní údaje pro ověření souladu s Pravidly. 

• Pro předání Výhry: číslo platební karty, základní identifikační a kontaktní údaje 
výherce; případně další osobní údaje pro ověření souladu s Pravidly. 

3.  
Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodno-
cení soutěže, kontrolu soutěže a předání a distribuci výher a případně výkonu a 
obhajoby práv a právních nároků Organizátora a Pořadatele. 
 

4.  
 

5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný. 
 

6. Právní základ pro zpracování: oprávněný zájem dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení Ev-
ropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů (GDPR). 
  

7. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 
Praha 7, ke kterému může soutěžící podat stížnost. 
 

8. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí ani poskytnuty mezinárodním orga-
nizacím.  

9. Kategorie možných příjemců osobních údajů: Pořadatel, společnosti poskytující po-
radenství a služby Organizátorovi. 

10. Účastník bere na vědomí, že má práva vyplývající z GDPR, právo požadovat od 
správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz („právo být zapome-
nut“), právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracovává 
na základě souhlasu), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost těchto 
údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

11. Účastník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpra-
covávány na základě oprávněného zájmu. 



12. Účastník zpravidla neposkytuje žádné nové osobní údaje, neboť údaje jsou zpracová-
vány Organizátorem v rámci jiných účelů pro zpracování odlišných od této Soutěže, 
které jsou ale vzájemně slučitelné.  

13. Při zpracování osobních údajů bude docházet k částečně automatizovanému rozho-
dování (vylosování výherců mobilních telefonů a výběr prvních 500 Účastníků, kteří 
splnily podmínky soutěže), ale nebude docházet k profilování. 

14. Osobní údaje budou zpracovávány vždy po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše 
uvedených účelů zpracování, s přihlédnutím k požadavkům na archivační doby pro 
uchovávání údajů stanovené právními předpisy. Tj. po dobu trvání Soutěže, po dobu 
stanovenou zákonem o dani z příjmu (či dalších právních předpisů) a po dobu, ve 
které je možné podle příslušných právních předpisů uplatnit práva a nároky vzešlé 
z účasti v Soutěži a z předání a realizace Výher, s přihlédnutím k promlčecím lhůtám 
dle zákona č. 89/2012 Sb.  

15.  
 
 
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Veškeré popisy a vyobrazení výhry v propagačních materiálech mají jen ilustrativní 
povahu.  
 

2. Organizátor, resp. Pořadatel je oprávněn v případě porušení těchto Pravidel soutěže 
soutěžícího ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv 
náhrady. Rozhodnutí Organizátora, resp. Pořadatele o takovém opatření je konečné.   
 

3. 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 v místě konání soutěže, kde jsou tak k dispozici platná a 
úplná pravidla.  

4. Úplná Pravidla Soutěže a další informace o Soutěži jsou po dobu konání Soutěže k 
dispozici na pobočkách Organizátora a na internetových stránkách 
www.fio.cz/docs/cz/google_pay_soutez_pravidla.pdf 

 
V Praze, dne 30. 11. 2020 
Organizátor 

http://www.fio.cz/docs/cz/google_pay_soutez_pravidla.pdf

