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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 aj len Banka alebo Organizátor).
Trvanie Súťaže
Poštová banka ako Organizátor uvádza Vyber si, čím chceš platiť (ďalej aj len Súťaž) v trvaní od 2. 8. 2019 do 27. 9. 2019 vrátane (ďalej aj 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 vyjadrila súhlas so zapojením do Súťaže (ďalej ako Účastník Súťaže). Užitočný účet
JUNIOR je zvýhodnený typ účtu určený pre klienta do dovŕšenia 26 rokov.
Pre vylúčenie pochybností sa za Účastníka Súťaže nepovažuje súčasný klient Banky so zriadeným Užitočným účtom, t.j. klient, ktorý mal
v Banke zriadený osobný účet už pred prvým dňom Trvania Súťaže, a tento do súťaže zaradený nebude.
Podmienky Súťaže
Výhru v Súťaži získa Účastník Súťaže, ktorý splnil nasledujúce podmienky (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,
c) Účastník Súťaže zrealizoval povinný minimálny vklad v stanovenej výške v zmysle Oznámenia o úrokových sadzbách pre predávané
produkty – FYZICKÉ OSOBY,
d) Účastník Súťaže bol vyžrebovaný Organizátorom Súťaže v súlade s bodom 7 Štatútu,
e) Účastník Súťaže nie je vylúčený zo Súťaže v zmysle bodu 10 Štatútu.
Výhra
Organizátor Súťaže vyžrebuje spomedzi zriadených Užitočných účtov Junior, ktoré si otvorili Účastníci Súťaže a pri ktorých boli splnené
Podmienky Súťaže uvedené v Štatúte, v každom príslušnom týždni žrebovania nasledujúce výhry (uvedené zariadenia a každé zo zariadení
samostatne ďalej len ako Výhra):
– 1x mobilný telefón Apple iPhone 8 v hodnote 613 €,
– 1x mobilný telefón Samsung Galaxy A5 v hodnote 395 €,
– 1x hodinky Garmin vivoactive 3 Black Silver v hodnote 226 €,
– 1x Fitbit Versa Black/Black Aluminium v hodnote 193 €.
Výherca berie na vedomie, že na účel odovzdania Výhry v zmysle podmienok tohto Štatútu, sa musí dostaviť do ľubovoľnej pobočky Banky
alebo na pracovisko Banky na pošte.
Počas Trvania Súťaže bude žrebovaných celkovo 32 výhercov Výhry, t. j. na každý týždeň súťaže pripadajú štyria výhercovia Výhry, t.j. každý
týždeň jedného zo 4 zariadení, a to za podmienok a spôsobom podľa článku 7. tohto Štatútu. Za výhercu sa považuje Účastník Súťaže vyžrebovaný za podmienok tohto Štatútu (ďalej len Výherca).
Výhra nie je zameniteľná za hotové peniaze.
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. Povinnosť Organizátora oznámiť Výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry je splnená prostredníctvom tohto Štatútu.
Pravidlá žrebovania
Organizátor Súťaže žrebuje Výhercov spomedzi tých Účastníkov Súťaže, ktorí splnili všetky podmienky uvedené v Štatúte v príslušnom týždni žrebovania v rámci Trvania Súťaže. Počas Trvania Súťaže bude spomedzi Účastníkov Súťaže vyžrebovaných celkovo 32 Výhercov, ktorí
získajú Výhru. Žrebovanie je neverejné a bude sa realizovať elektronickou formou náhodného výberu. Celkovo prebehne 8 kôl žrebovaní. Prvé
žrebovanie prebehne v utorok, 13. 8. 2019, budú sa žrebovať 4 Výhercovia. Do žrebovania v prvom týždni budú zaradení Účastníci Súťaže,
ktorí splnili všetky podmienky Súťaže od 2. 8. 2019 do 9. 8. 2019 vrátane. Následné žrebovania prebehnú každý ďalší utorok, t. j. 20. 8. 2019,
27. 8. 2019, 3. 8. 2019, 10. 9. 2019, 17. 9. 2019, 24. 9. 2019 a 1. 10. 2019.
V týchto termínoch budú vyžrebovaní zakaždým 4 Výhercovia spomedzi Účastníkov Súťaže, ktorí splnili všetky Podmienky Súťaže v tom
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týždni žrebovania, ktorý predchádza dňu žrebovania a ktorí získajú ceny podľa poradia vyžrebovania. 1. Výherca v poradí získa Apple iPhone,
2. Výherca získa Samsung Galaxy A5, 3. Výherca získa Garmin Vivoactive 3 a 4. Výherca Fitbit Versa.
Pre vylúčenie pochybností, v každom týždni žrebovania sa žrebuje jeden Výherca z každého typu zariadenia, t.j. 1x Apple iPhone 8 , 1x Samsung Galaxy A5, 1x Garmin Vivoactive 3 a 1x Fitbit Versa.
Za jeden týždeň žrebovania sa považujú dni vždy od pondelka do nedele bezprostredne predchádzajúce dňu žrebovania. Aby nevznikli pochybnosti, Účastníci Súťaže, zaradení do Súťaže, sa nekumulujú do jednotlivých týždňov obdobia Trvania Súťaže, t. j. neprechádzajú do ďalšieho kola žrebovania a budú zaradení len do žrebovania v príslušnom týždni. Zo Súťaže budú vylúčení Výhercovia Súťaže vyžrebovaní
v predchádzajúcich kolách žrebovania.
Zverejňovanie výhercov
Mená výhercov budú zverejnené a na webovej stránke www.postovabanka.sk/vyhercovia najneskôr do siedmich pracovných dní od dňa
žrebovania. Výherca bude zverejnený vo formáte: meno, prvé písmeno priezviska, mesto/obec.
Oboznamovanie výhercov a odovzdanie Výhry
Každý Výherca Výhry bude kontaktovaný Organizátorom Súťaže alebo ním poverenou osobou telefonicky najneskôr do štrnástich kalendárnych dní odo dňa vyžrebovania. V prípade, že Výherca Výhry do siedmich kalendárnych dní od kontaktovania Organizátorom nepotvrdí telefonicky akceptáciu Výhry a neprejaví vôľu prevziať Výhru, Výhra prepadá v prospech Organizátora Súťaže. Výherca Výhry sa v lehote a v rámci
procesu oboznamovania Výhercov podľa Štatútu dohodne s Organizátorom Súťaže o adrese miesta a čase poskytnutia Výhry v niektorej z pobočiek alebo v Banke na pošte Organizátora Súťaže. Organizátor Súťaže je oprávnený od Výhercu Výhry na mieste prevzatia Výhry požadovať
zástupcom Organizátora preverenie poskytnutých osobných údajov na účel odovzdania Výhry. Výherca svojou účasťou v Súťaži súhlasí, že
Banka ako Organizátor Súťaže je oprávnená zverejniť na webovom sídle Banky údaje výhercu vo formáte krstné meno, prípadne mesto/obec.
Vylúčenie zo Súťaže
Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom právnom vzťahu ku Skupine Banky a zamestnanci Slovenskej
pošty, a. s. Ak sa preukáže, že účastník Súťaže je osobou podľa tohto bodu, stráca Štatút Účastníka Súťaže. 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 bude ako Výherca vyžrebovaná osoba vylúčená zo Súťaže, Výhra prepadá v prospech Organizátora Súťaže. 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.
Ďalšie informácie o právach Účastníka Súťaže ako dotknutej osoby a podrobnostiach spracúvania osobných údajov sa nachádzajú 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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