
 

  
 

  

  
 

       

 

Pravidla pro loterii  
 
Do loterie (dále jen jako: “Hra”), kterou organizuje a zajišťuje eBrókerház Befektetési Tanácsadó Zrt., 
(sídlo: 1054 Budapešť, Szabadság tér 14., registrační číslo: 01-10-044141, daňové identifikační číslo: 
11889300-2-41, (dále jen jako: “Pořadatel”) svou účastí daný účastník – bez nutnosti jakéhokoliv 
dalšího právního úkonu – automaticky souhlasí s ustanoveními těchto Pravidel pro loterii (dále jen jako: 
„Pravidla“) a považuje je za závazná.      
 
1. Osoby, které se účastní hry  
 
Hra je určená pro všechny osoby starší 18 let, které jsou způsobilé k právním úkonům a mají trvalý 
pobyt nebo bydliště v České republice nebo na Slovensku a splňují všechny podmínky stanovené 
v těchto Pravidlech, a na které se nevztahují podmínky pro vyloučení (dále jen jako: “Hráč”) 
 
Hry se NESMÍ ZÚČASTNIT tyto osoby:   

 vlastníci Pořadatele a jeho vedoucí pracovníci, zaměstnanci, pověření pracovníci, jakož i jejich 
blízcí příbuzní; 

 ostatní majitelé firem přímo zapojených do transakce a jejich vedoucí pracovníci, zaměstnanci, 
pověření pracovníci, jakož i jejich blízcí příbuzní. 

 
Vyloučeny budou rovněž osoby, které jakýmkoliv způsobem ohrožují řádný průběh, nebo které během 
Hry nebo před slosováním vezmou zpět svůj souhlas se zpracováním údajů podle těchto Pravidel. 
Pořadatel nebude o takovém vyloučení Hráče informovat. 
 
Hráč tímto prohlašuje, že veškeré údaje uvedené při registraci jsou správné. 
 
2. Popis Hry 
 
Pořadatel vylosuje z Hráčů výherce podle § 6. těchto Pravidel, přičemž bude zcela dodržena časová 
lhůta uvedené v § 3. a podmínky uvedené v § 4. těchto Pravidel; a podmínky ohledně nároku na výhru 
jsou uvedeny v § 5. těchto Pravidel.    
 
3. Doba trvání Hry 
 
Hra bude probíhat od 5. července 2018 do 27. července 2018. 
 
Účast ve Hře je možná pouze ode dne oznámení Hry do 23:59 posledního dne Hry. Platby před 
začátkem Hry a jakékoliv pokyny k transakci, a dále jakékoliv otevření zákaznického účtu, uložení nebo 
zadávání pokynů k transakcím po termínu Hry nemohou být do Hry začleněny. 
 
4. Žádosti o hru, podmínky účasti   
 
Slosování se mohou zúčastnit pouze Hráči, kteří společně a zcela splňují níže uvedené podmínky.  
 
Podmínky k účasti ve hře:  
 
Hry se mohou účastnit pouze Hráči, kteří splnili všechny podmínky níže: 

 Ten, kdo má u Pořadatele vedený zákaznický účet, 

 Ten, kdo uložil částku, která byla definována k výzvě ke Hře, jmenovitě  250 eur(nebo 
odpovídající částka) a bude mít tuto částku uloženou na svém zákaznickém účtu do 27. 
července 2018 



 

  
 

  

  
 

       

 

 Zadal pokyn alespoň na jednu transakci (podmínkou k zadání pokynu je realizace příslušných 
úkonů k prověření (due dilligence) zákazníka ze strany Pořadatele)   

 Odsouhlasil tato Pravidla; 

 nezrušil svůj souhlas ohledně nakládání s osobními údaji během trvání Hry  

 
Jeden Hráč smí mít pouze jeden zákaznický účet a smí se hry zúčastnit pouze jednou. Jestliže někdo 
otevře vícekrát zákaznický účet (rovněž uvedením nepravdivých údajů), bude Pořadatelem ze Hry 
vyloučen.   
 
Při nesplnění výše uvedených podmínek je zapojení do hry neplatné, Pořadatel je v takovém případě 
nemůže akceptovat a Hráč se nesmí zúčastnit slosování. Hra je přístupná po celou dobu jejího trvání a 
datum žádosti nemá vliv na šance hráče na výhru. 
 
5. Výhra  
 
Cenou za první místo ve Hře je televize SAMSUNG UE55MU6172. Cenou za druhé a třetí místo ve Hře 
jsou chytré hodinky Carneo BW08 Smart Watch.  
 
Hráč má nárok na výhru na základě výsledku losování v souladu s těmito Pravidly. 
 
Výhra je nepřenosná a nemůže být vyměněna za peněžitou hotovost. 
 
Ohledně splnění daňových povinností jsou Pořadatel a Hráč povinni spolupracovat. 
 
Pořadatel se zavazuje uhradit daň z příjmu fyzických osob, která se může na výhru přímo vztahovat a 
další přímo související daně nebo příspěvky jakékoliv povahy v souvislosti s výhrou. Pořadatel není 
povinen hradit další náklady vzniklé v souvislosti s převzetím výhry, jejím použitím a další náklady 
(například: cestovní výdaje).   
 
Pořadatel nebude v rámci Hry losovat žádné další výhry. 
 
6. Losování   
 
Losování proběhne 30. července 2018 ve 12:00 pomocí počítačového programu, založeném na 
náhodném výběru, za přítomnosti loterijní komise složené ze tří zaměstnanců Pořadatele, o čemž bude 
podepsán členy loterijní komise zápis. 
 
Během slosování bude pro každou výhru určen jeden náhradní výherce. V případě, že nebude mít 
výherce na výhru nárok - jestliže výherce nepodepíše převzetí výhry do 10 (deseti) pracovních dnů od 
zaslání oznámení o přijetí výhry, nepřevezme výhru k předem dohodnutému datu, nebo výhru odmítne 
- bude mít na tuto výhru nárok náhradní výherce. V případě, že nebude mít nárok na výhru nebo si 
výhru nepřevezme ani náhradní výherce, pak nemá výhra žádného výherce a zůstává v majetku 
Pořadatele. 
 
Hráč, který již získal výhru, se nesmí zúčastnit zbývajícího slosování a nesmí být opětovně vylosován. 
 
 
7. Oznámení výhercům  
 
Pořadatel bude informovat výherce, případně náhradního výherce do 2 (dvou) pracovních dnů na e-
mailovou adresu, která byla uvedena při otevírání zákaznického účtu. 



 

  
 

  

  
 

       

 

 
8. Doručení a převzetí výher  
 
Výherce je povinen spolupracovat s Pořadatelem ohledně převzetí výhry. Jestliže tak neučiní a převzetí 
výhry se nezdaří, nebude ji možné obdržet později a Pořadatel za žádných okolností nepřebírá 
jakoukoliv odpovědnost.   
 
Výhru doručí Pořadatel nebo jím pověřený zástupce. K doručení výhry je nezbytně nutné, aby Hráč 
uvedl úplné a přesné údaje. Pořadatel udělá vše pro to, aby byla zásilka doručena co nejdříve, avšak 
zaslání obvykle zabere delší dobu. Z toho důvodu žádáme našeho výherce o trpělivost!   
 
Výhru jsme schopni doručit výhradně pro Hráče, který má trvalý pobyt nebo bydliště v České republice. 
Pořadatel zašle výhru pouze jednou. Pořadatel nenese odpovědnost za pochybení nebo nedostatky 
během dodání a stížnosti ohledně doručení musí být směřovány výhradně na doručující společnost. 
 
Výherce může výhru odmítnout na základě prohlášení, které bude mít formu dostatečně průkazné 
soukromé nebo veřejné listiny. O zamítnutí výhry musí výherce bezodkladně nebo nejpozději do 10 
(deseti) pracovních dnů informovat Pořadatele zasláním prohlášení. 
 
Výhru může za vítězného Hráče převzít zmocněný zástupce na základě zmocnění, přičemž Pořadatel 
bude o této skutečnosti informován předem a obdrží od zmocněnce originál tohoto zmocnění.   
 
9. Zpracování údajů  
 
V souvislosti se zpracováním osobních údajů Hráčů jsou platná Upozornění pořadatele ohledně 
zpracování údajů (odkaz: link: http://www.iforex.cz/privacy-and-security-policy) a ustanovení této 
části. Tato Pravidla rovněž mohou být považována za prohlášení o ochraně osobních údajů zákazníků. 
 
Osobní údaje Hráčů jsou uváděny dobrovolně, osobní údaje vítězného Hráče (Hráčů) jsou zpracovávány 
na základě Zákona XCII z roku 2003 o zdanění a Zákona C. z roku 2000 o účetnictví a Zákona CXVII z roku 
1995 o daních z příjmů fyzických osob.   
Hráči, kteří se účastní Hry, berou na vědomí, že jejich osobní údaje budou vloženy do databáze, která 
je spravována Pořadatelem pouze pro účely Hry, přičemž Pořadatel naloží s těmito údaji následovně: 

 zpracování údajů pro účely loterie – u vítězů, s přihlédnutím k níže uvedeným rozdílům – 
budou spravovány maximálně jeden (1) měsíc od slosování;   

 archivace zápisu ze slosování v sídle Pořadatele po dobu nejméně 8 (osmi) let, přičemž v tomto 
zápise budou uvedena jména a adresy Hráče(ů) pro účely splnění požadavků na vedení 
evidence na základě článku 169 Zákona C. z roku 2000. Pořadatel bude archivovat tyto údaje 
po omezenou dobu, která je stanovena v Zákoně XCII. z roku 2003 o zdanění;   

 nadto, jestliže byla doručena výhra, budou údaje předány společnosti pro zpracování údajů 
(název firmy, adresa).   

 
Další postupy v souvislosti se zpracováním osobních údajů Hráčů a s dalšími podmínkami ohledně 
zpracování osobních údajů, které nejsou uvedené v těchto Pravidlech, se řídí Upozorněními pořadatele 
ohledně zpracování údajů. 
 
10. Odpovědnost  
 
Pořadatel nenese odpovědnost za neúplné údaje (chyby ve jménech nebo adresách atd.), které Hráč 
poskytne, a rovněž ani za zpoždění v oznámení nebo doručení. Hráči jsou odpovědní za veškeré 
důsledky vzniklé následkem chybně uvedených údajů, nebo z důvodu nemožnosti přijímat e-maily do 



 

  
 

  

  
 

       

 

své e-mailové schránky. Pořadatel nemá během registračního procesu Hry (ani později) obecně 
možnost kontrolovat správnost údajů. Z toho důvodu nesou veškerou odpovědnost a právní a finanční 
důsledky v každém případě hráči. 
 
Pořadatel nenese odpovědnost za kvalitativní vady nebo závady výhry, vyjma případů, kdy je zřeknutí 
se takové odpovědnosti výslovně zakázáno ustanoveními maďarských a českých zákonů. Výherce bude 
vymáhat své nároky spojené se závadou nebo poruchou výhry v rámci záruky a garance poskytnuté 
v souvislosti s výhrou. 
 
Pořadatel vylučuje jakoukoliv odpovědnost v souvislosti s jakýmkoliv druhem nároku na náhradu škody 
nebo kompenzaci během účasti ve Hře a nenese jakoukoliv odpovědnost za náklady, škody, ztráty 
spojené s neúmyslným/náhodným selháním Hry, nebo spojené se zpožděním v průběhu Hry. Hráč Hry 
s účastí ve Hře se výslovně vzdává nároku v souvislosti s: pořádáním Hry, losováním, výhrou a 
souvisejícím nároky vítěze proti Pořadateli nebo jakékoliv třetí straně.    
 
Pořadatel vylučuje jakoukoliv odpovědnost v souvislosti s jakýmkoliv druhem přesnosti a spolehlivosti, 
bezchybných funkcí, úplnosti a kompetence Hry. Pořadatel není rovněž odpovědný v případě, že 
webové stránky, na kterých jsou uvedena tato Pravidla, nebudou během trvání Hry z technických 
důvodů neustále dostupné. Kromě toho nenese Organizátor odpovědnost v souvislosti s chybami, 
selháními a jejich následky z důvodu vnějších okolností (například: technická závada nebo výpadek 
internetové sítě).     
 
11. Ostatní  
 
Pořadatel jedná v souvislosti s Hrou v souladu s veškerými ustanoveními maďarských právních 
předpisů. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo tato Pravidla změnit. 
 
Tato Pravidla budou dostupná na webových stránkách www.iforex.cz. během trvání Hry a 14 (čtrnáct) 
dnů po slosování. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Hry nám prosím napište e-mail z Vaší e-mailové adresy, kterou 
jste uvedli při registraci ke Hře na  eduardk@iforex.com! Do záhlaví dopisu prosím uveďte název Hry. 
 
Datum: Budapešť, 2018  

 

eBrókerház Zrt. 

http://www.iforex.cz/

