Štatút súťaže:
Súťaž s účtom pre mladých zadarmo od Poštovej banky (ďalej len Štatút
alebo Súťaž)
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Organizátor Súťaže
Obchodné meno: Poštová banka, a. s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO: 31 340 890
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 501/B
(ďalej len Poštová banka alebo Organizátor)
Partner Súťaže:
Obchodné meno: Radio Services a. s.
Sídlo: Brečtanova 1,831 01 Bratislava
IČO: 35 875 020
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3265/B (ďalej len Rádio Europa 2)
Trvanie Súťaže
Poštová banka uvádza reklamnú a propagačnú súťaž: Súťaž s účtom pre mladých zadarmo od Poštovej banky s cieľom osloviť prostredníctvom Rádia Europa 2 mladých potenciálnych klientov do 26 rokov s produktovou ponukou na zriadenie Užitočného účtu Junior.
Súťaž prebieha od 2. 8. 2019 do 23. 8. 2019 vrátane (ďalej len Trvanie Súťaže).
Účastníci Súťaže
Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá si počas Trvania Súťaže zriadi v súlade s Obchodnými podmienkami pre osobné účty
Banky nový Užitočný účet Junior (ďalej len Nový účet) a splní ďalšie podmienky Súťaže v zmysle bodu 4 Štatútu (ďalej len Účastník Súťaže).
Aby nevznikli pochybnosti, za Účastníka Súťaže sa nepovažuje súčasný klient Banky so zriadeným Užitočným účtom, t. j. klient, ktorý mal
v Banke zriadený osobný účet už pred prvým dňom Trvania Súťaže. Tento do Súťaže zaradený nebude.
Podmienky Súťaže
Do Súťaže sa môže zapojiť každý Účastník Súťaže, ktorý splní nasledujúce podmienky účasti v Súťaži (ďalej len „Podmienky Súťaže“):
a) Účastník Súťaže si zriadil Užitočný účet Junior v termíne Trvania Súťaže,
b) Účastník Súťaže vyjadril súhlas so zapojením do Súťaže pri zriadení Užitočného účtu Junior,
c) Účastník Súťaže zrealizoval povinný minimálny vklad v stanovenej výške v zmysle Oznámenia o úrokových sadzbách pre predávané
produkty – FYZICKÉ OSOBY,
d) Účastník Súťaže nie je vylúčený zo Súťaže v zmysle bodu 9 Štatútu.
Pravidlá žrebovania
Počas Trvania Súťaže budú Účastníci Súťaže po splnení Podmienok Súťaže zaradení do žrebovania.
Spomedzi všetkých Účastníkov Súťaže bude Vyžrebovaných dokopy 10 Výhercov, ktorí splnili všetky Podmienky Súťaže (ďalej len Výherca).
Žrebovanie je neverejné a bude sa realizovať elektronickou formou náhodného výberu.
Prvé žrebovanie piatich (5) Výhercov z novozaložených účtov Užitočný účet Junior o 100 € prebehne vo štvrtok 8. 8. 2018.
Druhé žrebovanie štyroch (4) Výhercov z novozaložených účtov Užitočný účet Junior o 100 € prebehne vo štvrtok 15. 8. 2019.
Tretie žrebovanie jedného (1) Výhercu z novozaložených účtov Užitočný účet Junior o 1 152,46 € (po zrazení dane o 1 000 €) z oboch množín
(zo všetkých novozaložených účtov v priebehu Trvania Súťaže okrem Výhercov v 1. a 2. kole žrebovania) prebehne vo štvrtok 15. 8. 2019
Výhercov bude kontaktovať callcentrum Banky, ktoré im oznámi výhru v Súťaži a oboznámi ich so štandardným postupom pripísania výhry na
ich účet. Zároveň dostanú informáciu, že následujúci deň ich bude kontaktovať Rádio Europa 2 za účelom nahratia vstupu s Výhercom do rádia.
Rádio Europa 2 bude oznamovať Výhercov vo vysielaní rádia každý pracovný deň od 12. 8. do 23. 8. 2019, teda v priebehu 10 pracovných dní.
Výhra
Výhrou je deväťkrát finančná odmena v hodnote 100 € a poslednou Výhrou je jedenkrát finančná odmena v hodnote 1 152,46 € (po zrazení dane v hodnote 1 000 €).
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Výhra bude Účastníkovi súťaže vyplatená do 90 pracovných dní od jeho vyžrebovania v Súťaži na novozriadený účet v Poštovej banke.
Účastník Súťaže má nárok na Výhru jedenkrát, nie opakovane, a to ani v prípade, ak si v Banke zriadi viaceré účty. Účastníci Súťaže nemajú
právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu Výhry formou inej kompenzácie. Na Výhru nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.
Zdanenie výhier
Peňažné a nepeňažné ceny alebo výhry z reklamných súťaží a žrebovaní v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za jednu cenu alebo výhru sú od
dane oslobodené. Ak ceny alebo výhry presiahnu sumu 350 eur, zdaneniu podlieha len príjem presahujúci túto sumu.
Vyhlasovanie a zverejňovanie Výhercov
Audio stopa rozhovoru moderátora Rádia Europa 2 s Výhercami bude zverejňovaná postupne od pondelka 12. 8. 2019 do piatka 23. 8. 2019
na podstránke Rádia Europa 2 na www.europa2.sk, z ktorej bude smerovať aj prelink na stránku Poštovej Banky, kde budú zverejnení Výhercovia Súťaže.
Mená Výhercov budú zverejnené na webovej stránke www.europa2.sk, www.postovabanka.sk/ucet najneskôr do dvoch pracovných dní po
tom, ako budú Výhercovia telefonicky kontaktovaní a vyhlásení vo vysielaní Rádia Europa 2. Výherca bude zverejnený vo formáte: meno, prvé
písmeno priezviska a mesto/obec.
Vylúčenie zo Súťaže
Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom právnom vzťahu ku Banke a Skupine Banky a zamestnanci
Slovenskej pošty, a. s.
Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú všetky podmienky uvedené v tomto Štatúte. Na Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do Súťaže, sa neprihliada.
Zo súťaže budú vylúčení Výhercovia Súťaže vyžrebovaní v predchádzajúcich kolách žrebovania.
Ak sa preukáže, že Účastník Súťaže je osobou podľa tohto bodu, stráca Štatút Účastníka Súťaže. Ak bude ako Výherca vyžrebovaná osoba
vylúčená zo Súťaže, Výhru získa ďalší vyžrebovaný náhradník v Súťaži. Na Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do
Súťaže, sa neprihliada.
Záverečné ustanovenia
Účastník Súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži je Banka v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 26. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie
o ochrane osobných údajov) oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov (najmä titul, meno,
priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, rodné číslo, kontaktné telefónne číslo a adresa elektronickej
pošty), transakčných údajov (najmä údaje o produktoch a poskytnutých službách, číslo účtu) nevyhnutných výlučne na účely vyhodnotenia
Súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže a vyhodnocovania nároku na získanie Výhier v rámci Súťaže, a to na dobu dvoch
(2) mesiacov odo dňa ukončenia Súťaže.
Účastník Súťaže taktiež berie na vedomie, že na účely uskutočnenia a vyhodnotenia Súťaže je nevyhnutné poskytnutie jeho kontaktných
osobných údajov Partnerovi Súťaže s cieľom jeho kontaktovania v prípade výhry.
Ďalšie informácie o právach Účastníka Súťaže ako dotknutej osoby a podrobnostiach spracúvania osobných údajov sa nachádza v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov, ktorý je možné nájsť na internetovej stránke Banky v dokumente Informácie o spracúvaní
osobných údajov.
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Trvania Súťaže zmeniť tento Štatút a Podmienky Súťaže v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny
tohto Štatútu podľa tohto bodu Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti spôsobom podľa tohto Štatútu.
Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Súťaže náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži.
Na zaradenie do Súťaže ani na priznanie Výhry nie je právny nárok. V prípade rozporu tohto Štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa
Súťaže, prípadne iných nejasností sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu. V prípade výkladových problémov tohto Štatútu je
záväzným výklad Organizátora Súťaže.
Pojmy použité v tomto Štatúte, ktoré v ňom nie sú definované, sa vykladajú podľa zmluvy o osobnom účte uzatvorenej medzi Bankou a Účastníkom Súťaže a príslušnej zmluvnej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy.
Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.postovabanka.sk/sutaze a dátum účinnosti tohto Štatútu je 2. 8. 2019.

V Bratislave 31. 7. 2019.
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