Nařízení č. 19/2014/CZ
generálního ředitele společnosti
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna,
organizační složka Česká republika,
ze dne 29. října 2014
o přijetí Soutěžního řádu
Vánoční soutěž Bossa

Order No 19/2014/CZ of
Managing Director at
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna, organizační
složka Česká republika
dated 29th October 2014
on adoption of Regulations for
Bossa Christmas Contest

Článek 1

§1

Já, jako Generální ředitel společnosti Dom
Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika, tímto nařizuji, aby následující
interní dokument společnosti Dom Maklerski
Banku Ochrony Środowiska
Spółka
Akcyjna,
organizační
složka
Česká
republika, měl závazný charakter:

Acting as a Managing Director of Dom
Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika, I hereby resolve to adopt the
following external documentation as binding
at
Dom
Maklerski
Banku
Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna, organizační
složka Česká republika:

1) Soutěžní řád - Vánoční soutěž Bossa

1) Regulations
Contest.

Článek 2

for

Bossa

Christmas

§2

Nařízení vstupuje v platnost ke dni 29. října Order shall become effective as of 29th
2014.
October 2014.
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SOUTĚŽNÍ ŘÁD
– Vánoční soutěž Bossa

§1
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Hovoří-li se v tomto Řádu o:
a) „Soutěž” – rozumí se tím „Vánoční soutěž Bossa”, organizovaná Organizátorem
v termínech dle pravidel stanovených tímto Řádem;
b) „Řád” – rozumí se tím Soutěžní řád Vánoční soutěže Bossa;
c) „Pravidla OTC” – rozumí se tím Pravidla poskytování služeb spočívajících v provádění
pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů a vedení výkazů takových smluv a peněžních
účtů společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační
složka Česká republika;
d) „Organizátor” nebo „Bossa” – rozumí se tím Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, se sídlem v Praze, Václavské náměstí
834/17, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíle A, vložka 74923, IČ: 242 25 941, DIČ: CZ683048532;
e) „Účastník“ – rozumí se tím fyzická osoba, jež řádně a včas splnila podmínky pro účast v
Soutěži dle pravidel popsaných tímto Řádem;
f) „Soutěžní účet” – rozumí se tím virtuální účet finančních nástrojů, založený a vedený ve
prospěch Účastníka, sloužící k uzavírání obchodních transakcí pro potřeby Soutěže;
g) „Počáteční kapitál“ – rozumí se tím virtuální výše peněžních prostředků ve výši 30.000 Kč
(slovy: třicet tisíc korun českých), registrovaná na Soutěžním účtu; počáteční kapitál bude
v této výši registrován na účtu Účastníka vždy k okamžiku zahájení každého úseku
Soutěže;
h) „Zůstatek peněžních prostředků” – rozumí se tím aktuální stanovení hodnoty Soutěžního
účtu se zohledněním otevřených pozic na finančních nástrojích daného Účastníka soutěže,
jakož i připsaných swapových bodů;
i) „Peněžní prostředky” – rozumí se tím zůstatek virtuálních peněžních prostředků na
Soutěžním účtu;
j) „Mediální partner“ – rozumí se tím subjekt z mediálního sektoru, jenž pro účely Soutěže
poskytne reklamní, případně informační prostor;
k) „SEČ“ – rozumí se tím středoevropský čas;
l) „Internetová stránka” rozumí se tím internetová stránka www.bossa.cz/vanocni-soutez, kde
budou zveřejňovány informace spojené se Soutěží.
Soutěž organizuje Organizátor dle pravidel popsaných v tomto Řádu.
Předmětem Soutěže je investiční hra, v níž se Účastníci snaží prostřednictvím svých znalostí a
zkušeností s investováním na mimoburzovních trzích (OTC – over-the-counter) dosáhnout co
nejlepších finančních výsledků na Soutěžním účtu.
Cílem Soutěže je popularizace znalostí a zásad investování na neorganizovaných trzích.
Sponzorem cen v Soutěži je Organizátor.
Dříve, než Účastník vstoupí do Soutěže, je povinen se s tímto Řádem seznámit a potvrdit svůj
souhlas s ním.
Výklad pojmů, jež nebyly definovány v § 1 odst. 1 tohoto Řádu, použitých v obsahu Řádu,
odpovídá příslušným ustanovením Pravidel OTC a platným právním předpisům ČR.
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§2
ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

S výhradou ustanovení § 2 odst. 2 Řádu, se Soutěže může zúčastnit každá plnoletá fyzická osoba
svéprávná, s trvalým bydlištěm, resp. trvalým pobytem nebo dlouhodobým pobytem na území
České republiky, jež řádně a včas splnila podmínky pro účast v Soutěži.
Soutěže se nemohou zúčastnit:
a) zaměstnanci nebo bývalí zaměstnanci Organizátora, ani nejbližší rodinní příslušníci
těchto osob;
b) zaměstnanci, bývalí zaměstnanci nebo členové statutárních orgánů společnosti Dom
Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ani jejich nejbližší rodinní příslušníci;
c) zaměstnanci, bývalí zaměstnanci nebo členové statutárních orgánů společnosti Bank
Ochrony Środowiska S.A., ani jejich nejbližší rodinní příslušníci.
Nejbližšími rodinnými příslušníky, o nichž se hovoří v § 2 odst. 2 Řádu, se rozumí: přímí příbuzní
ve vzestupné nebo sestupné linii, sourozenci, manželé, rodiče manželů, a dále jejich osvojenci
nebo osvojitelé, jakož i osoby žijící s nimi ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho
roku od data vstupu do Soutěže.
Účastník je povinen uvádět pravdivé údaje. Uvede-li Účastník nesprávné, neúplné nebo
nepravdivé údaje, může jej Organizátor ze Soutěže vyloučit a odmítnout mu vydat cenu.
Organizátor je oprávněn ověřit si splnění podmínek účasti uvedených v § 2 odst. 1 – 4 Řádu.
Počet Účastníků Soutěže není omezen, s výhradou § 2 odst. 7 Řádu.
Organizátor si vyhrazuje právo pozastavit možnost účasti v Soutěži pro nové Účastníky, a to
kdykoli v průběhu Soutěže, což Účastníkům sdělí prostřednictvím Internetové stránky.
§3
HARMONOGRAM SOUTĚŽE

1. Přihlášky do Soutěže se budu přijímat od 3. listopadu 2014 do 12. prosince 2014.
2. Soutěž bude zahájena dne 16. listopadu 2014 ve 23:00 hod. SEČ, kdy zahájením soutěže se pro
účely tohoto Řádu rozumí otevření Obchodní platformy.
3. Soutěž bude ukončena dne 12. prosince 2014 ve 22:00 hod. SEČ, kdy ukončením soutěže se pro
účely tohoto Řádu rozumí uzavření Obchodní platformy.
4. Soutěž bude probíhat každý den, kdy se obchoduje na OTC trzích u Organizátora, dle Přehledu
obchodních dnů, který je k dispozici na stránce Organizátora www.bossa.cz.
5. Výsledky Soutěže budou zveřejněny na Internetové stránce a na stránkách některých
z Mediálních partnerů, a to nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od ukončení Soutěže.
§4
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
1.
2.

3.

4.

Svůj záměr zúčastnit se Soutěže sdělí zájemce Organizátorovi formou přihlášky podané
prostřednictvím Internetové stránky.
Zájemci hodlající se Soutěže zúčastnit mohou podat přihlášky tak, že vyplní k tomuto účelu
určený formulář, který naleznou na Internetové stránce, přičemž přihlášku může zájemce podat
až poté, co potvrdí svůj souhlas se Soutěžním řádem.
Organizátor bude přijímat pouze řádně a včas podané přihlášky k účasti v Soutěži, tj. podané
způsobem definovaném v rámci ustanovení § 4 odst. 1 a 2 Řádu ve lhůtě stanovené v rámci
ustanovení § 3 odst. 1 Řádu. Organizátor nepřijímá přihlášky k účasti v Soutěži v jiné formě,
podané jiným způsobem nebo po uplynutí lhůty pro podání přihlášky.
Je ve výlučné pravomoci Organizátora vyhodnotit, zda se Účastník řádně a včas přihlásil do
Soutěže, a řádně a včas splnil veškeré podmínky nutné k účasti v Soutěži, či nikoliv. Například
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Účastník, který nesprávně vyplnil registrační formulář, případně nepředložil, resp. neučinil
požadovaná prohlášení, nebo nevyjádřil souhlas s Řádem, se řádně a včas nepřihlásil do Soutěže.
5. Podmínkou účasti v Soutěži a vzniku nároku na cenu v Soutěži, je uvedení veškerých údajů
požadovaných ve formuláři přihlášky, přičemž tyto údaje musí odpovídat skutečnosti.
6. Účastník, jenž uvede údaje, které nejsou správné a pravdivé, může být ze Soutěže vyloučen,
případně může pozbýt nárok na udělení ceny.
7. Není-li Přihláška řádně a včas doručena Organizátorovi, zájemce nesplnil řádně a včas podmínky
pro účast v Soutěži.
8. Účastník, který se řádně a včas přihlásil do Soutěže, a splnil veškeré podmínky k účasti v Soutěži,
obdrží login a heslo k Soutěžnímu účtu do Obchodní platformy. Účastník je povinen údaje, o
nichž se hovoří v tomto ustanovení (login a heslo), náležitě chránit před prozrazením třetím
osobám. Organizátor nenese odpovědnost za žádné škody, včetně ušlého zisku, vzniklé
v důsledku prozrazení takovýchto údajů třetím osobám, nedošlo-li k prozrazení loginu a/nebo
hesla ze strany Organizátora.
9. V případě ztráty loginu a/nebo hesla, anebo vzniku podezření, že k nim získala přístup třetí
osoba, je Účastník povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Organizátora, aby bylo
možné zablokovat Soutěžní účet a změnit heslo Účastníka do Obchodní platformy.
10. Ve věci pravidel a režimu hlášení ztráty loginu a/nebo hesla, o nichž se hovoří v ustanovení § 4
odst. 9 Řádu, jakož i zásad přidělování nového hesla, platí příslušná ustanovení Pravidel OTC.
11. Každý Účastník může mít pro účely Soutěže výhradně jeden Soutěžní účet.

§5
PRAVIDLA SOUTĚŽE
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Každý Účastník Soutěže, jenž řádně a včas splnil všechny podmínky pro účast v Soutěži, zahájí
investování na Soutěžním účtu, na němž je pro účely Soutěže registrován Počáteční kapitál ve
výši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých).
Částka, o níž se hovoří v § 5 odst. 1 Řádu, nebude nijak úročena.
Peněžní prostředky nashromážděné Účastníkem na Soutěžním účtu jsou čistě virtuálními
záznamy.
Předmětem Soutěže je uzavírání virtuálních Obchodních transakcí v rámci Soutěžního účtu,
přičemž předmětem těchto transakcí jsou finanční deriváty dostupné v rámci Obchodní
platformy BossaFX, a to tak, že Účastníci podávají pokyny výhradně prostřednictvím uvedené
Obchodní platformy, v souladu s pravidly uvedenými v Pravidlech OTC a nařízeními Ředitele
Bossa týkajícími se obchodování s finančními nástroji na OTC trhu, pokud tento Řád nestanoví
jinak.
Účastníci podávají v rámci Soutěžního účtu pokyny způsobem analogickým jako v reálné verzi
obchodní platformy Organizátora, s výjimkou ustanovení § 5 odst. 7 Řádu.
Účastník bere na vědomí, že prostředí Soutěže při podávání pokynů plně nekopíruje reálné tržní
prostředí a podmínky a že se Soutěžní účty od reálných účtů liší.
Účastník Soutěže bere na vědomí a akceptuje skutečnost, že Organizátor může výhradně pro
potřeby této Soutěže, formou nařízení Ředitele Bossa, stanovit odlišná pravidla uzavírání
Obchodních transakcí v rámci obchodování s finančními nástroji na OTC trhu, než jak jsou
uvedeny v Pravidlech OTC a dalších dokumentech. Obsah předmětných nařízení, budou-li
vydána, bude Účastníkům sdělen prostřednictvím stránek Organizátora www.bossa.cz, a to
nejpozději 24 hodin před jejich vstupem platnost.
Účastníci Soutěže nemohou v rámci Soutěžního účtu využívat jakoukoli formu algoritmického
obchodování. V případě porušení výše uvedeného zákazu bude Účastník bez dalšího upozornění
Organizátorem vyloučen ze Soutěže a jeho Soutěžní účet uzavřen.
Jednání Účastníka vyvíjené společně s dalším Účastníkem, jež by porušovalo ustanovení Řádu
a/nebo Pravidlech OTC, je zakázáno. Zejména je zakázáno jednání, v jejichž důsledku by bylo
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

možné příkazy podávané Účastníky kvalifikovat jako realizaci společné investiční strategie ze
strany těchto Účastníků, případně protikladné příkazy podané ve stejném okamžiku, a/nebo
situace, kdy Účastník využije osobní údaje dalších osob za účelem podání protikladných příkazů,
a také, vznikne-li podezření z porušení všeobecně platných právních předpisů. V případě
podezření na jakékoliv shora uvedené jednání Účastníka, je Organizátor oprávněn vyloučit
Účastníka ze Soutěže.
Účastník bere na vědomí, že není povoleno používat v Soutěži počítačový software umožňující
uzavírání obchodních transakcí automaticky. Získá-li Organizátor podezření, že byl takovýto
software použit, bude Účastník ze Soutěže vyloučen. Výše uvedenou praktikou se zejména
rozumí uzavírání obchodních transakcí s využitím externích zdrojů dat, používání obchodních
platforem umožňujících uzavírání obchodních transakcí bez účasti Účastníka, anebo
doporučujících Účastníkovi uzavírání obchodních transakcí s využitím externích zdrojů dat.
V případě podezření na jakékoliv shora uvedené jednání Účastníka, je Organizátor oprávněn
vyloučit Účastníka ze Soutěže.
Soutěžní komise může ze Soutěže vyloučit Účastníky, vyvstane-li podezření, že jednají způsobem
(stačí podezření na jedno z uvedených jednání) popsaným v ustanoveních § 5 odst. 8 a/nebo 9
nebo/a 10 Řádu.
Není přípustné udělit plnou moc k Soutěžnímu účtu, ani podávat příkazy nebo jiné pokyny
prostřednictvím zmocněnců nebo zástupců Účastníka. Není přípustné uzavírat Obchodní
transakce na Soutěžním účtu prostřednictvím třetích osob, jimž by Účastník zpřístupnil login a
heslo. Takovéto jednání bude kvalifikováno jako porušení ustanovení Řádu a jeho důsledkem
bude vyloučení ze Soutěže.
Soutěžním úkolem je, aby Účastník na svém Soutěžním účtu, jehož prostřednictvím se účastní
Soutěže, v den ukončení Soutěže dosáhl nejvyššího finančního výsledku, jenž je chápán tak, že
Účastník dosáhne v průběhu Soutěže nejvyšší výnosnosti Počátečního kapitálu.
Účastník je povinen veškeré otevřené pozice na Soutěžním účtu, s nímž se Soutěže účastní,
zavřít do konce Soutěže.
Nesplní-li Účastník povinnost, o níž se hovoří v § 5 odst. 15 Řádu, je Organizátor oprávněn zavřít
všechny otevřené pozice Účastníka na Soutěžním účtu, a to po ukončení Soutěže k čemuž
Účastník tímto dává Organizátorovi svůj výslovný souhlas. Zavření otevřených pozic Účastníka
proběhne za ceny platné v okamžiku ukončení Soutěže.
§6
INFORMACE O PRŮBĚHU SOUTĚŽE

1.

2.
3.

4.

5.

V průběhu Soutěže bude Organizátor pravidelně zveřejňovat žebříčky nejlepších Účastníků na
Internetové stránce, na sociálních sítích organizátora a dále na stránkách Mediálních partnerů.
Při rozhodování o pořadí Účastníků v žebříčcích publikovaných v průběhu Soutěže bude brána
v úvahu aktuální výnosnost investic dosažená Účastníky na jejich Soutěžních účtech.
Žebříčky, o nichž se hovoří v § 6 odst. 1, Řádu nebudou zveřejňovat žádné osobní údaje
Účastníků, pouze login Účastníka.
Účastníci Soutěže svým vstupem do Soutěže dávají souhlas, aby Organizátor nebo subjekt, jenž
tím Organizátor pověří, zveřejnil jejich Login a jimi dosažené výnosnosti a v případě Vítěze
soutěže i jeho jméno a příjmení.
Nezávisle na ustanovení § 6 odst. 1–3 Řádu, si Organizátor vyhrazuje právo během Soutěže
zveřejňovat na Internetové stránce, na sociálních sítích organizátora a na stránkách Mediálních
partnerů aktuální zprávy o průběhu Soutěže, jakož i zprávy za určité období a sdružené statistiky,
s čímž Účastníci tímto souhlasí.
Ke zveřejnění aktuálních zpráv o průběhu Soutěže, o nichž se hovoří v § 6 Řádu, může
Organizátor využít informace vycházející z historie Soutěžních účtů vybraných Účastníků
Soutěže, s čímž Účastníci tímto souhlasí.
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§7
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A OCENĚNÝCH
1.
2.

3.

4.

Vítěze Soutěže vyhlásí Soutěžní komise jmenovaná Organizátorem.
Vítězem Soutěže se stane Účastník, který po ukončení Soutěže, po zavření všech otevřených
pozic na Soutěžním účtu dosáhne nejvyšší výnosnosti Počátečního kapitálu a nebude Soutěžní
komisí vyloučen z důvodu okolností, jež Soutěžní komisi opravňují rozhodnout o vyloučení
Účastníka na základě ustanovení Řádu nebo platných právních předpisů.
Dosáhne-li po ukončení Soutěže nejvyšší výnosnosti více Účastníků, bude pro stanovení vítěze z
řad Účastníků, kteří dosáhli stejných výnosností, rozhodující, kdo z nich uzavřel nejvíce
obchodních transakcí na Soutěžním účtu v rámci Soutěže. Uzavřeli-li Účastníci tentýž počet
obchodních transakcí na Soutěžním účtu v rámci Soutěže, rozhodne nejziskovější obchodní
transakce uzavřená Účastníkem na Soutěžním účtu v průběhu Soutěže. Tento postup platí i pro
ostatní ceny udělované v soutěži.
Výnosnost Počátečního kapitálu bude stanovena jako podíl Zůstatku peněžních prostředků na
příslušném Soutěžním účtu a Počátečního kapitálu v rámci předmětného úseku Soutěže, snížený
o číslo jedna. Výnosnost Počátečního kapitálu bude uváděna v procentech.

§8
CENY
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

V Soutěži bude udělena jedna Hlavní cena pro Vítěze Soutěže, a to 100 000 Kč (slovy: sto tisíc
korun českých) složených společností Bossa na bankovní účet Vítěze.
Organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si od Vítěze soutěže potvrzení o tom, že je majitelem
účtu, na který chce Vítěz výhru převést.
Další cena - Týdenní cena - v podobě Smartphonu se uděluje každý týden po dobu trvání Soutěže
Účastníkovi, jenž se daný týden umístí na nejvyšší pozici v žebříčku „Trader týdne“. Typ
Smartphonu si Vítěz vybírá sám. Hodnota Smartphonu nesmí přesáhnout 20 000 Kč (slovy:
dvacet tisíc korun českých) s DPH v běžných cenách daného typu Smartphonu.
Každý Účastník má právo pouze na jednu Týdenní cenu udělenou Organizátorem.
Organizátor uhradí daň z hlavní ceny a týdenních cen, o nichž se hovoří v ustanovení § 8 odst. 1
a 2 Řádu. Hlavní cena je uváděna po zdanění.
Účastníci, kteří se umístí na prvním až desátém místě v celkovém hodnocení, obdrží předplatné
na vybraná ekonomická periodika od vydavatelství Economia a.s. na rok 2015.
Organizátor si vyhrazuje právo udělit další ceny v Soutěži. Namísto věcné ceny nelze požadovat
adekvátní finanční částku.
Organizátor a Vítěz soutěže se vzájemně dohodnou na termínu předání ceny.
§9
SOUTĚŽNÍ KOMISE

1. Organizátor Soutěže jmenuje Soutěžní komisi složenou ze zástupců Organizátora:
1) Remigiusz Górski, Managing Director, DM BOŚ S.A., organizační složka ČR
2) Tomáš Cína, Head of Sales Department, DM BOŚ S.A., organizační složka ČR
3) Marek Trnka, Customer Support Department, DM BOŚ S.A., organizační složka ČR
2. Soutěžní komise se zabývá zejména dohledem nad řádným průběhem Soutěže, sestavováním a
vyhlašováním žebříčků a seznamu vítězů, interpretací ustanovení Řádu a vyřizováním reklamací
podaných Účastníky.
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3. Soutěžní komise rozhoduje v rámci zasedání komise prostou většinou hlasů ve veřejných
hlasováních, nepožádá-li některý z členů Soutěžní komise o hlasování tajné. Ze zasedání komise
se pořizuje protokol o jednání. Soutěžní komise může činit rozhodnutí, sejdou-li se na zasedání
nejméně dva její členové. Soutěžní komise může zasedat také prostřednictvím prostředků
vzdálené komunikace, kupříkladu telefonickým konferenčním hovorem nebo formou
videokonference. Účast členů Soutěžní komise formou telefonického konferenčního hovoru nebo
videokonference se uvede v protokolu ze zasedání Soutěžní komise.
4. Poruší-li Účastník ustanovení Řádu, Pravidel OTC nebo platných právních předpisů, Soutěžní
komise rozhodne o vyloučení Účastníka, ze Soutěže.

§ 10
REKLAMACE
1. Reklamace vztahující se k průběhu Soutěže, žebříčků Soutěže nebo výsledků Soutěže mohou být
podávány od okamžiku zahájení Soutěže po celou dobu jejího trvání, každým Účastníkem a
výhradně elektronicky (e-mail), a to do 2 (slovy: dvou) dnů od okamžiku, kdy událost, jež je
předmětem reklamace nastala, na adresu sales@bossa.cz.
2. Reklamace musí obsahovat: jméno, příjmení, číslo Soutěžního účtu a e-mail Účastníka, a dále
podrobný popis předmětu reklamace. Reklamace, jež nebudou tyto požadavky splňovat,
nebudou vyřizovány.
3. Reklamace splňující podmínky, o nichž se hovoří v § 10 odst. 1 a odst. 2 Řádu, budou vyřízeny
Soutěžní komisí do 2 (slovy: dvou) dnů od data, kdy Organizátor reklamaci obdrží.
4. O vyřízení reklamace bude Organizátor Účastníka informovat elektronickými komunikačními
prostředky na adresu elektronické pošty uvedenou v reklamaci.
5. Organizátor si vyhrazuje právo uveřejnit nové žebříčky Soutěže, rozhodne-li Soutěžní komise po
vyřízení všech podaných reklamací o změně v pořadí Účastníků v daném žebříčku.
6. Rozhodnutí Soutěžní komise ve věci reklamace je konečné a závazné.

§ 11
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Organizátor má právo zveřejňovat osobní údaje Účastníků, kterým byly uděleny ceny v Soutěži,
na Internetové stránce, s čímž Účastníci tímto výslovně souhlasí.
2. Organizátor si dále vyhrazuje právo zveřejnit seznam vítězů Soutěže s uvedením jejich jména a
příjmení a historie jejich Soutěžních účtů (zejména pak historie obchodních transakcí) na
Internetové stránce, s čímž Účastníci svou účastí v Soutěži vyjadřují výslovný souhlas.
3. Organizátor je oprávněn bezplatně využít historii Soutěžních účtů (zejména pak historii
obchodních transakcí), jakož i podobenky Účastníků, fotodokumentaci z předávání cen atd. a to
formou jejich šíření, zejména pro marketingové a vzdělávací účely (včetně zejména v rámci
prezentací a školení vedených Organizátorem), s čímž Účastníci účastí v této Soutěži vyjadřují
souhlas.
4. Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit seznam vítězů Soutěže nebo zprávy o průběhu Soutěže,
obsahující osobní údaje Účastníků, na stránkách jiných médií, s čímž Účastníci tímto vyjadřují
souhlas. Účastníci soutěže, kteří obdrželi ceny v rámci Soutěže, se zavazují na žádost
Organizátora nebo mediálního partnera poskytnout rozhovor, médiím případně mediálním
partnerům, jakož i veškerou další součinnost pro účely propagace Soutěže, Organizátora a
Mediálních partnerů.
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5. Organizátor si vyhrazuje právo zveřejňovat další informace týkající se průběhu Soutěže, kromě
informací zmíněných v tomto paragrafu, jež budou rovněž obsahovat osobní údaje Účastníků.
Účastníci Soutěže tímto dávají výslovný souhlas s tím, že je mohou do budoucna po skončení
soutěže kontaktovat pracovníci Organizátora s nabídkami na poskytování investičních služeb.
6. Osobní údaje Účastníka budou zpracovávány v souladu se zásadami uvedenými v zákoně č. Nr
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů (ve znění pozdějších
předpisů), a dále v zákoně ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (t. j. č. 926/2002 Sb.
PR, částka 101, ve znění pozdějších předpisů), účelům spojeným s náležitým zdaněním, a dále
k účelům marketingu a školení. Správcem osobních údajů je společnost Dom Maklerski Banku
Ochrony Środowiska S.A. se sídlem ve Varšavě na adrese: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517
Warszawa, Polsko, zapsaná v rejstříku podnikatelů Vnitrostátního soudního rejstříku vedeném
Obvodním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XII. hospodářským odborem Vnitrostátního
soudního rejstříku pod číslem KRS 0000048901, identifikační číslo REGON 010648495, DIČ 52610-26-828, jejíž základní kapitál 23 640 000 PLN (slovy: dvacet tři miliony a šest set čtyřicet tisíc
polských zlotých) byl splacen v plné výši. Předpokládanými příjemci těchto osobních údajů
mohou být orgány veřejné správy, orgány finančního dohledu, orgány finančního trhu, soudy,
exekuční orgány a v rozsahu svých oprávnění stanovených zvláštními předpisy rovněž osoby
navštěvující Internetovou stránku, účastnící se prezentací a školení pořádaných Organizátorem,
jakož i osoby mající přístup k reklamním materiálům, zveřejňovaným žebříčkům nebo zprávám
z průběhu Soutěže v médiích. Účastník má právo na zpřístupnění obsahu svých osobních údajů,
jakož i k jejich opravování.
7. Sdělení osobních údajů je ze strany Účastníka dobrovolné, stejně jako plnění povinností
Účastníka uvedených v rámci ustanovení §11 Řádu, nicméně odmítne-li tyto údaje poskytnout,
nebo nesplní povinnosti uvedené v rámci ustanovení § 11 Řádu, nemůže se zúčastnit Soutěže,
resp. může být ze Soutěže vyloučen, nevznikne mu nárok na předání ceny, resp. mu může být již
předaná cena odňata.

§ 12
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Přihlásí-li se Účastník k účasti v Soutěži a zúčastní-li se jí, vyjadřuje tím souhlas s podmínkami a
ustanoveními Řádu.
2. Účastník může kdykoli během Soutěže na účast v Soutěži rezignovat, a to tak, že vystaví
prohlášení o tom, že ukončuje účast v Soutěži, a to písemně, v sídle Organizátora Soutěže, anebo
elektronicky. Před podáním prohlášení o odstoupení ze Soutěže je Účastník povinen zavřít
všechny otevřené pozice v rámci Soutěžního účtu, a dále stáhnout čekající pokyny. V případě, že
tak Účastník neučiní a doručí prohlášení o odstoupení ze Soutěže, je Organizátor oprávněn
otevřené pozice na Soutěžním účtu Účastníka, zavřít, a to do jednoho pracovního dne, k čemuž
Účastník tímto dává Organizátorovi výslovný souhlas.
3. Účastník, jenž byl ze Soutěže vyloučen nebo z ní odstoupil, není oprávněn do ní znovu vstoupit.
4. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit, a to zejména v situaci, kdy by se vzhledem
k faktorům, jež jsou na něm zcela nezávislé, provedení Soutěže nebo udělení cen způsobem
odpovídajícím tomuto Řádu nebo platným právním předpisům, jevilo jako nemožné. Zrušení
Soutěže z výše uvedených důvodů vylučuje právo domáhat se odškodnění nebo náhradu ušlého
zisku vůči Organizátorovi.
5. Vzhledem k tomu, že se Soutěž bude odehrávat za pomoci Obchodní platformy, jíž, jako každému
počítačovému systému hrozí havárie, poruchy fungování a zpoždění, Účastníci prohlašují, že jsou
si vědomi možnosti, že k chybám v přenosu dat, poruchám komunikace se serverem nebo jiným
událostem, jež by mohly ovlivnit výsledky Soutěže, může dojít, a berou na vědomí, že Organizátor
nebude za výskyt takovýchto chyb nést odpovědnost.
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6. Organizátor nenese odpovědnost za žádné počítačové, softwarové, internetové, telefonické a
technické chyby, ani za závady jiného typu, jež by mohly nastat u Účastníka v důsledku jeho
účasti v Soutěži.
7. Organizátor si vyhrazuje možnost provést změny Řádu, o nichž bude Účastníky neprodleně
informovat prostřednictvím Obchodní platformy. Účastníci vyjadřují souhlas s předmětnými
změnami pokračováním účasti v Soutěži
8. Organizátor nenese odpovědnost za kvalitu a důsledky služeb poskytovaných telekomunikačními
operátory, poštou nebo jinými třetími osobami.
9. Organizátor nenese odpovědnost za žádnou majetkovou nebo nemajetkovou škodu nebo újmu,
kterou nezavinil a která vznikla Účastníkovi v důsledku jeho účasti v Soutěži, případně v důsledku
skutečnosti, že mu byla nebo nebyla udělena jakákoli cena.
10. Společnost Bossa upozorňuje, že chování investora na demo účtu se liší od chování investora
v případě investování reálných finančních prostředků. Mnohem větší roli v rámci obchodování na
reálném účtu hrají emoce. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím by se investor měl seznámit
s formou obchodování s instrumenty CFD a riziky s tím spojenými. Bossa upozorňuje, že průběžné
výsledky zveřejňované v průběhu Soutěže a také konečné výsledky uveřejněné po skončení
Soutěže nestanoví žádnou záruku ohledně očekávaných zisků v investování na reálných účtech.
11. Nastane-li jakákoli změna v osobních údajích Účastníka, je tento povinen o změně osobních údajů
neprodleně informovat Organizátora.
12. Došlo-li u Účastníka ke změně osobních údajů znemožňující udělení ceny, nenese za to
Organizátor odpovědnost, jakož ani za nepřevzetí ceny Účastníkem řádně a včas se všemi
vyplývajícími důsledky, ať už je příčinou cokoli na straně Účastníka. V tomto případě ztrácí
Účastník nárok na cenu a nemůže vznášet v této věci jakýkoli nárok vůči Organizátorovi.
13. Tento Řád je k dispozici na Internetové stránce.
14. Ustanovení Řádu podléhají českým právním předpisům. Veškeré věci výslovně neupravené tímto
Řádem se řídí ustanoveními českého právního řádu v platném a účinném znění.
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