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Pravidla a mechanika soutěže „Soutěž s mAppkou“ 
 
Následující text představuje úplná a závazná pravidla soutěže „Soutěž s mAppkou” (dále jen 

„soutěž“). Tato pravidla soutěže (dále jen „pravidla“) jsou po celou dobu trvání soutěže dostupná 

online na stránce www.mbank.cz/mappka 

1. Vyhlašovatel soutěže 

1.1 Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost mBank S.A. se sídlem Senatorska 18, 

Varšava, REGON: 001254524, zapsaná v KRS u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XII. 

hospodářské oddělení, pod číslem KRS0000025237, podnikající v České republice prostřednictvím 

mBank S.A. organizační složky, IČ: 279 43 445, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319 (dále jen „mBank“). 

2. Místo a doba trvání soutěže 

2.1 Soutěž bude probíhat na webové stránce www.mbank.cz/mappka (dále jen „soutěžní stránka“).  

2.2 Soutěž proběhne od okamžiku vyhlášení soutěže dne 3.9.2018 do 28.10.2018 23:59:59 (dále jen 

„doba trvání soutěže“) 

2.3 Soutěž bude rozdělena do 8 soutěžních kol, která se uskuteční v následujících obdobích: 

- první soutěžní kolo od okamžiku vyhlášení soutěže dne 3.9.2018 do 9.9.2018 23:59:59 hodin, 

- druhé soutěžní kolo od 10.9.2018 do 16.9.2018 23:59:59 hodin, 

- třetí soutěžní kolo od 17.9.2018 do 23.9.2018 23:59:59 hodin, 

- čtvrté soutěžní kolo od 24.9.2018 do 30.9.2018 23:59:59 hodin, 

- páté soutěžní kolo od 1.10.2018 do 7.10.2018 23:59:59 hodin  

- šesté soutěžní kolo od 8.10.2018 do 14.10.2018 23:59:59 hodin 

- sedmé soutěžní kolo od 15.10.2018 do 21.10.2018 23:59:59 hodin 

- osmé soutěžní kolo od 22.10.2018 do 28.10.2018 23:59:59 hodin (dále jen „soutěžní kola“ nebo 

„soutěžní kolo“). 

3. Podmínky účasti v soutěži 

3.1 Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České 

republiky, která je způsobilá právně jednat a je klientem mBank, u které má vedený standardní 

osobní účet mKonto a/nebo podnikatelský účet mKonto Business (dále jen „soutěžící“).  

3.2 Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém či obdobném poměru k mBank a 

osoby podílející se na zabezpečení průběhu soutěže. 

3.3 Podmínkou účasti v soutěži je registrace soutěžícího dle článku 4 těchto pravidel, splnění 

soutěžního úkolu dle článku 4 těchto pravidel, souhlas s těmito pravidly a souhlas se zpracováním 

osobních údajů. 

4. Soutěžní úkol 

4.1 Soutěžním úkolem je v době trvání jednotlivých soutěžních kol zaplatit v každém alespoň jednou 

prostřednictvím služby Google Pay, která je integrovaná v mobilní aplikaci mBank. Dále je 
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soutěžící povinen se do soutěže jednorázově registrovat prostřednictvím soutěžní stránky, a to 

odesláním vyplněného registračního formuláře dostupného na soutěžní stránce. (dále jen 

„soutěžní úkol“). 

 

4.2 V rámci registrace soutěžící uvede: 

4.2.1 jméno a příjmení, 

4.2.2 telefonní číslo registrované u mBank 

4.2.3 kontaktní e-mail, 

4.2.4 heslo pro přihlášení do soutěže: „mAppka“ 

 

4.3 Každé odeslání vyplněného soutěžního formuláře na soutěžní stránce je automaticky zařazeno do 

soutěže. mBank si vyhrazuje právo na ověření provedené platby výhercem v daném období. 

4.4 V případě, že mBank nebude moci ověřit, že platba, kterou měl výherce v průběhu soutěžního 

kola provést, vyhrazuje si právo na nové losování.  

4.5 Každý soutěžící je oprávněn zúčastnit se příslušného soutěžního kola, tj. splnit soutěžní úkol, 

opakovaně a současně je oprávněn zúčastnit se libovolného počtu soutěžních kol za podmínky, že 

se již nestal výhercem některého z předchozích kol. 

4.6 Registrace provedená odesláním soutěžního formuláře je platná po celou dobu trvání soutěže. 

Soutěžící nemusí opakovaně odesílat soutěžní formulář, je pouze povinen provést platbu 

v jednotlivých soutěžních kolech. 

5. Výhry v soutěži 

5.1 V rámci každého soutěžního kola bude vylosován jeden výherce, který obdrží výhru 15.000,- Kč 

(dále jen „výhra“).  

5.2 Výherce soutěžních kol vybere losováním komise složená ze zástupců marketingového oddělení 

mBank a zástupců oddělení Business lines mBank. Komise bude losovat ze soutěžících, kteří splní 

soutěžní úkol. 

5.3 Výhru získá soutěžící, který bude vybrán na základě losování, které bude probíhat každé úterý, 

které následuje po soutěžním kole.  

5.4 Soutěžící bude o své výhře informován e-mailem, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 

ukončení každého soutěžního kola. Soutěžící je povinen po doručení e-mailu nejpozději do 10 

pracovních dnů potvrdit číslo účtu v mBank, na který bude výhra připsána, e-mailem na adresu 

soutez@mbank.cz V případě nepotvrzení čísla účtu, výhra propadá mBank a nebude udělena. 

5.5 Výhra bude soutěžícímu připsána na jeho bankovní účet vedený v mBank do 30 pracovních dnů 

ode dne potvrzení čísla účtu e-mailem soutěžícím dle článku  5.4. 

5.6 Případné daňové povinnosti související s výhrou v soutěži vypořádá za výherce mBank. 

5.7 Výhry nejsou právně vymahatelné. Žádnou z výher nelze převést na jinou osobu, proplácet 

v hotovosti ani za ni poskytnout jinou věcnou náhradu. mBank si vyhrazuje právo hlavní výhru 

uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že 

z objektivních důvodů nespočívajících na straně mBank nebude možné slíbenou výhru opatřit bez 

vynaložení nepřiměřeného úsilí.  

5.8 Podmínkou získání výhry je dodržení těchto pravidel. Výhry nebudou uděleny v případě, že mBank 

zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého 
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jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání 

některé z výher. 

 

6. Osobní údaje 

6.1 Vyhlašovatel –mBank , je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). 

6.2 Registrací dle článku 4 těchto pravidel uděluje soutěžící mBank souhlas se zpracováním osobních 

údajů v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, a pro případ výhry též číslo 

bankovního účtu u mBank, a to za účelem organizace soutěže, zejména pak za účelem prověření 

platné účasti v soutěži a vyhodnocení soutěže, a dále osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení za 

účelem vyhlášení výher ve sdělovacích prostředcích, zejména pak na soutěžní stránce a 

facebookových a webových stránkách mBank. Souhlas soutěžící uděluje na dobu trvání soutěže a 

1 rok od jejího ukončení. 

6.3 Soutěžící zároveň souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly v rozsahu a k účelům uvedeným výše 

zpracovávány i prostřednictvím zpracovatelů pověřených na základě písemné smlouvy s mBank 

v souvislostí s organizací soutěže. Soutěžící bere na vědomí, že údaje budou zpracovávány 

automatizovaně, případně oprávněnými zaměstnanci mBank ,případně osobami výše uvedenými. 

6.4 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro účast v soutěži a 

zaslání výher. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, 

a to písemnou žádostí doručenou na adresu sídla mBank. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem 

jeho doručení mBank. Odvolání souhlasu kdykoliv před odesláním výher povede k vyloučení 

soutěžícího ze soutěže. 

6.5 Soutěžící bere na vědomí, že má  právo přístupu k informacím o zpracování údajů, a v případě, 

že se domnívá, že mBank provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, pak 

právo požadovat vysvětlení či právo na odstranění závadného stavu spočívající v opravě údajů, 

jejich doplnění, blokaci či likvidaci. Soutěžící má též právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu 

osobních údajů. 

6.6 Soutěžící dále souhlasí s tím, že v případě, že se stane výhercem výhry, umožní mBank zachytit 

svou podobu na fotografii nebo videu a uveřejnit ji a sdílet v rámci propagace soutěže a mBank 

na internetu a v médiích, zejména pak na soutěžní stránce a dále na webových a facebookových 

stránkách mBank. Umožnění pořízení fotografie zachycující podobu soutěžícího je nezbytnou 

podmínkou pro účast v soutěži. 

7. Společná a závěrečná ustanovení 

7.1 Soutěžící se zavazuje neporušovat právní řád České republiky, oprávněné zájmy mBank a 

nejednat v souvislosti s touto soutěží v rozporu s dobrými mravy. 

7.2 Tato soutěž a právní vztahy vzniklé v souvislosti se soutěží se řídí právním řádem České republiky. 

Případné spory v souvislosti se soutěží vzniklé budou rozhodovat české soudy. 

7.3 mBank si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s 

pořádáním této soute ̌že, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soute ̌že, 

předčasného ukončení soute ̌že nebo vyloučení jakéhokoliv soutěžícího ze soute ̌že bez nároku na 

jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soute ̌že nebo při pouhém 

podezření na nedodržení pravidel soutěže, nezákonné jednání nebo jakékoliv jiné závadné chování 

ze strany soutěžícího nebo třetích osob ovlivňujícího nekalým způsobem výsledky soute ̌že. 

Rozhodnutí podle tohoto článku je mBank oprávněna činit kdykoliv v době trvání soutěže. 



   

 

mBank S.A., se sídlem ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polsko, zapsaná v Celostátním soudním rejstříku (KRS) – Rejstříku podnikatelů vedeném u Obvodního soudu hl. m. 

Varšavy, XII. hospodářské oddělení, pod číslem KRS0000025237, REGON: 001254524, vykonávající bankovní činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky banky 

mBank S.A., organizační složka, se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, IČ: 27943445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 

58319 

Dospěje-li mBank po skončení soutěže k závěru, že soutěžící získal výhru v rozporu s těmito 

pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení a výhru 

neudělit. 

7.4 V případě jakýchkoliv nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na e-mailovou adresu: 

soutez@mbank.cz.  


