PRAVIDLA SOUTĚŽE PRO INVESTORY
Pořadatel soutěže
BONDSTER Marketplace s.r.o., se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO:
03114147, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka
227708 (dále jen „společnost Bondster“)
Tímto vyhlašuje reklamní soutěž, kterou specifikujeme dále v těchto pravidlech (dále jen „soutěž”)
s názvem:
FINANČNÍ BONUS PRO AKTIVNÍ INVESTORY
Cílem soutěže je odměnit stávající investory za jejich investiční aktivitu na investičním portálu
bondster.com, který je provozován společností Bondster, a to konkrétním finančním bonusem,
připsaným na investorský účet investora.
1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž začíná 01.11.2018 a potrvá do 30.11.2018 nebo do ukončení investice. Soutěž probíhá
na území České republiky.
2. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE
Účastníkem soutěže může být každý, kdo má uzavřenou smlouvu o uživatelském účtu se
společností Bondster (dále jen „investor”) a provede investici ve výši alespoň 500 Kč ve formě
nabytí pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky od společnosti Salming ČR
s.r.o., se sídlem Kozinova 1000/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 28248457, zapsanou v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 135208, vůči třetí
osobě (dále jen „investice do pohledávky“ a „společnost Salming ČR“), zveřejněné na portálu
Bondster dne 17. 10. 2018 s výší půjčky 2 323 000 Kč a s úrokovou sazbou 6,50%. Účastníkem
soutěže ve vztahu k zvláštním výhrám pak může být investor, který provede investici do
pohledávky společnosti Salming ČR ve výši alespoň 2.000 Kč.
3. PODMÍNKY SOUTĚŽE
Do slosování o výhru se zařadí ti investoři, kteří v době trvání soutěže provedou alespoň
jednu investici do pohledávky společnosti Salming ČR ve výši uvedené v části „ÚČASTNÍK
SOUTĚŽE“.
Tato soutěž je pořádaná v přímé souvislosti s propagací služby společnosti Bondster.
Společnost Bondster se zavazuje vyplatit účastníkům určeným náhodným výběrem peněžité
ceny a podmínkou účasti je uzavření smluvního vztahu se společností Bondster, využití její
služby a doložení tohoto využití. Účastník nevkládá v této soutěži žádnou sázku.
4. VÝHRA
Mezi výherce bude rozděleno celkem 45.000 Kč, a to následujícím způsobem: v prvním kole 1
× 35.000 Kč pro všechny investory, kteří v daném období postoupili pohledávku společnosti
Salming ČR minimálně ve výši 500 Kč a v druhém kole 5 × 2.000 Kč pouze pro ty investory,
kteří v daném období postoupili pohledávku společnosti Salming ČR minimálně ve výši 2.000
Kč. Výhru obdrží vylosovaní investoři ve formě investorského kreditu v jejich uživatelském
účtu na investičním portálu bondster.com. Výhra v soutěži bude připsána na účty investorů
do 14 dní ode dne slosování. Do slosování jsou zařazeni i ti investoři, kteří již nabyli
pohledávku společnosti Salming ČR před vyhlášením této soutěže a současně dosáhli
podmínek účasti v soutěži.

5. PRŮBĚH SLOSOVÁNÍ
Slosování proběhne ve středu 05.12.2018. Do slosování budou zahrnuti všichni investoři,
kteří splní podmínky soutěže; investory vzestupně seřadíme podle ID investora. Za pomocí
funkce „RANDBETWEEN“ (generování náhodných čísel) programu Microsoft Excel vybereme
jednoho investora, který obdrží na svůj účet výhru 35.000 Kč a dále 5 investorů, kteří obdrží
výhru ve výši 2.000 Kč. Částky jsou uvedeny po odečtení srážkové daně. Záznam slosování
bude dostupný na našich webových stránkách www.bondster.com/cz a také na stánkách
Youtube. V případě, že se investor nechce zúčastnit soutěže, je povinen to oznámit
společnosti Bondster před ukončením soutěže.
6. VÝHERCI
Konkrétní vyhlášení jednotlivých výherců bude probíhat pouze prostřednictvím zveřejnění
jejich křestních jmen a obcí trvalého bydliště. Následně budou výherci informování
telefonicky nebo e-mailem do 5 dnů ode dne slosování. Výsledky slosování zveřejníme na
našich facebookových stránkách https://www.facebook.com/bondsterCOM/, webových
stránkách www.bondster.com/cz a v pravidelném newsletteru.
7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Svou informační povinnost vůči investorovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů investora pro účely plnění
smlouvy o uživatelském účtu a smlouvy o postoupení pohledávky a této soutěže plní
společnost Bondster prostřednictvím zvláštního dokumentu.
8. SOUHLASY
Účastí v této soutěži všichni investoři souhlasí s těmito Pravidly soutěže.

V Praze dne 1.listopadu 2018

BONDSTER Marketplace s.r.o.

