Index investiční gramotnosti – pravidla soutěže
Pořadatel soutěže
WOOD & Company Financial Services, a.s., IČO: 26503808, se sídlem na adrese náměstí Republiky
1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 7484 vedenou u
Městského soudu v Praze.
Pořadatel tímto vyhlašuje spotřebitelskou reklamní soutěž („Soutěž“), která je dále specifikována
v těchto pravidlech, s názvem:
Soutěž pro snadnější vstup do světa investování
Cílem soutěže je odměnit soutěžící a zvýšit tak zájem o vyplnění dotazníku Index investiční
gramotnosti. Pořadatel zároveň podporuje všechny na jejich cestě k silnější investiční gramotnosti.
1. Doba trvání
Soutěž začíná společně s představením Indexu investiční gramotnosti dne 27. října 2021 a
potrvá až do konce roku, tedy do 31. prosince 2021. Soutěž probíhá na území České
republiky.
2. Podmínky Soutěže
Soutěže se smí zúčastnit plnoletá fyzická osoba. Soutěže se zúčastní každá taková osoba,
která v době trvání Soutěže vyplní dotazník Indexu investiční gramotnosti na stránkách
www.rozumiminvesticim.cz a tento dotazník prostřednictvím daných internetových stránek
odešle spolu se svým jménem a e-mailovou adresou. Každá osoba se smí Soutěže zúčastnit
pouze jedním dotazníkem. Svou účastí v Soutěži soutěžící souhlasí s jejími pravidly.
Z účasti na Soutěži jsou vyřazeny všechny osoby, které jsou v zaměstnaneckém poměru nebo
obdobném vůči Pořadateli, stejně osoby, které jsou k takovým osobám blízké ve smyslu
české právní úpravy.
3. Výhra
V Soutěži lze vyhrát následující výhry: 1 x nový iPhone 13, 3 x doživotní prémiový účet na
aplikaci Spendee, 5 x voucher v hodnotě 1000 Kč k investování na Portu. Každý soutěžící
může získat pouze jednu výhru, přičemž se losuje nejdříve o vouchery na Portu, poté o
premiové účty na Spendee a naposledy o iPhone. Výherce je po výhře vyřazen z následných
losování, pokud ještě mají proběhnout.
4. Průběh slosování
Datum slosování bude oznámeno do jednoho měsíce po skončení doby trvání Soutěže. Do
slosování budou zahrnuty všechny osoby, které splnily podmínky Soutěže. Výherci budou
losováni pomocí papírků s jejich jménem a e-mailem. Celkem bude vylosováno devět
výherců, a to v pořadí popsaném výše. Záznam z losování bude dostupný na internetu.
5. Výherci
Vyhlášení výherců bude probíhat zveřejněním jejich jmen na sociálních sítích Indexu
investiční gramotnosti. Všichni výherci budou do pěti pracovních dní ode dne slosování
informováni e-mailem o své výhře. Výherce iPhonu může výhru převzít osobně v sídle
Pořadatele, případně poštovní zásilkou dle domluvy s Pořadatelem. Ostatní výhry budou

poskytnuty na e-mailové adresy výherců. V případě, kdy se Pořadateli nepodaří kontaktovat
výherce a dohodnout se s ním na předání výhry do tří měsíců ode dne slosování, výhra
připadá Pořadateli.
6. Zpracování osobních údajů
Svou účastí v Soutěži (odesláním dotazníku podle čl. 2 výše) souhlasí soutěžící s tím, že
Pořadatel bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno a e-mailová adresa po dobu
od vstupu soutěžícího do soutěže až do slosování, případně do předání výhry, nebo do
uplynutí tří měsíců ode dne slosování. Zpracovávat je Pořadatel bude výhradně za účelem
pořádání Soutěže a v souladu s těmito pravidly (jméno a e-mail tedy povede ve své soutěžní
evidenci, použije je pro slosování, zveřejní jména výherců a také je kontaktuje ohledně
výhry). Ohledně zpracování osobních údajů můžete kontaktovat Pořadatele na e-mailové
adrese dpo@wood.cz. Další informace ohledně zpracování osobních údajů a Vašich práv
souvisejících s tímto zpracováním najdete v obecném informačním dokumentu Pořadatele.
7. Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit soutěžícího v případě, kdy Pořadatel pojme důvodné
podezření o podvodném jednání takového soutěžícího. Pořadatel si také vyhrazuje právo
vyřadit ze Soutěže osoby, které nesplňují podmínky Soutěže (například v případě, kdy
neposkytnou pravdivé informace). Osoby, které Pořadatel vyřadí ze Soutěže, se nestávají
výhercem. Pokud je při nebo po slosování vyjasněno, že výhra má připadnout osobě, která
podmínky Soutěže nesplnila, na výhru nemají nárok. Výhra v takovém případě připadá
Pořadateli.
Pořadatel neposkytuje technickou podporu v souvislosti se Soutěží a není odpovědný za
technickou nemožnost účastnit se Soutěže.
Pořadatel neručí za případnou ztrátu či poškození výhry v průběhu jejího doručování
poskytovatelem služby doručení.
Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkající se
Soutěže. Pořadatel je také oprávněn kdykoliv upravit pravidla Soutěže, o takové změně bude
Pořadatel informovat stejným způsobem, jako o jejím vyhlášení.

