
 

Št at út  reklamnej a propagačnej kampane: 

„Zmeňte si výpis a získajte odmenu“ (ďalej len „ Štatút “ )  
 

1. Organizátor reklamnej kampane 

Obchodné meno: Pošt ová banka, a. s. 

Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Brat islava 

IČO: 31 340  890 

Zapísaná: v obchodnom regist ri Okresného súdu Brat islava I, oddiel: Sa, vložka č. 

501/ B (ďalej len „ Poštová banka“  alebo „ Organizátor“ )  

 

2. Trvanie kampane:  

Pošt ová banka ako Organizát or uvádza reklamnú a propagačnú kampaň:  „Zmeňte si 

výpis a získajte odmenu“ (ďalej len „ Kampaň“ )  s cieľom podporiť využívanie e-

mailových výpisov na osobných účt och. 

Kampaň prebieha od 9. 10. 2017 do 30. 11 . 2017 vrát ane (ďalej len „ Trvanie 

Kampane“ ) . 

 

3. Účastníci Kampane a podmienky Kampane 

Do Kampane sa môže zapojiť každý  klient  ( fyzická osoba) , kt orý má t rvalý alebo 

prechodný pobyt  na území Slovenskej republiky, je plne spôsobilý na právne úkony, 

v čase zapojenia sa do Kampane dovŕši 18 (osemnást y)  rok veku (ďalej len „ Účastník 

Kampane“ )  a kt orý zároveň splní súčasne všet ky nasledovné podmienky:  

3.1   bude náhodne oslovený formou SMS od Pošt ovej banky, a. s., v priebehu Trvania 

Kampane, 

3.2   v čase Trvania Kampane sa dost aví na kt orékoľvek obchodné miest o Pošt ovej 

banky a preukáže prijat ie SMS správy,  

3.3   v čase Trvania Kampane si na kt oromkoľvek obchodnom miest e Pošt ovej banky 

zmení zasielanie mesačného výpisu na e-mailovú formu (ďalej len „ Podmienky 

Kampane“ ) . 

 

4. Odmena 

4.1. Počas Trvania Kampane majú Účast níci Kampane po splnení Podmienok Kampane 

možnosť získať odmenu vo forme darčekovej kart y  s hodnot ou kredit u vo výške 5 €  

(ďalej len „ Odmena“ ) , kt orá bude zaslaná Účast níkovi Kampane na jeho kont akt nú 

adresu vedenú v Pošt ovej banke, a t o najneskôr do 15. pracovných dní od splnenia 

Podmienok Kampane def inovaných v bode 3 Št at út u. 

4.2 . Účast ník Kampane má nárok na Odmenu jedenkrát , nie opakovane, a t o aj 

v prípade, ak má v Pošt ovej banke vedené viaceré účt y, pri kt orých si zmenil 

zasielanie mesačného výpisu v  zmysle bodu 3.3 Št at út u. 

4.3. Účast níci Kampane nemajú právny nárok na zámenu Odmeny alebo výplat u 

Odmeny formou inej kompenzácie. Účast ník Kampane berie na vedomie, že na 

Odmenu nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať. 

 

 

 



 

5 . Vylúčenie z Kampane 

5 .1. Banka si vyhradzuje právo vylúčiť z Kampane Účast níkov Kampane, kt orí 

nespĺňajú všet ky podmienky uvedené v t omt o Št at út e. Na Účast níkov Kampane, 

kt orí nespĺňajú podmienky na zaradenie do Kampane, sa neprihliada. 

5.2. Z Kampane sú vylúčené osoby , kt oré sú v pracovnom pomere s niekt orou zo 

spoločnost í pat riacej do Skupiny Pošt ovej banky
1
 a zamest nanci Slovenskej 

pošt y, a. s. Ak sa preukáže, že Účast ník Kampane je osobou podľa t oht o bodu, 

st ráca št at út  Účast níka Kampane. 

5.3. Takist o si Organizát or vyhradzuje právo vylúčiť z Kampane Účast níka, u kt orého 

je dôvodné podozrenie, že sa v súvislost i s Kampaňou dopust il podvodu, zneužit ia 

pravidiel a/ alebo konania v rozpore s dobrými mravmi a/ alebo splnil Podmienky 

Kampane podvodným konaním. 

 

6 . Záverečné ustanovenia 

6.1. Odmena vo výške 5 €  má v zmysle zákona 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov charakt er ceny alebo výhry z reklamnej súťaže  (ďalej 

len „ Zákon o dani z príjmov“ ) . Podľa plat ných právnych predpisov Slovenskej 

republiky je cena alebo výhra neprevyšujúca 350 €  (slovom „ t rist opäťdesiat  eur“ )  

v zmysle § 9 ods. 2 písm. m)  zákona o dani z príjmov oslobodená od dane z príjmov, 

na základe čoho Účast níkovi Kampane v  súvislost i s prevzat ím Odmeny nevyplývajú 

žiadne zákonné povinnost i.  

6.2. Účast ník Kampane dobrovoľným splnením podmienok účast i v Kampani udeľuje 

Pošt ovej banke v súlade so zákonom č. 122/ 2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 

(ďalej len „ ZoOOÚ“ )  svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za 

podmienok st anovených vo Všeobecných obchodných podmienkach v rozsahu 

ident if ikačných údajov, údajov pot rebných na posúdenie splnenia podmienok 

Kampane a údajov pot rebných na poskyt nut ie Odmeny na účely vyhodnot enia 

Kampane a ďalších činnost í súvisiacich s vyhodnot ením Kampane na dobu 

nevyhnut nú na realizáciu vyhodnot enia Kampane. 

6.3. Účast ník Kampane je podľa § 28 ZoOOÚ oprávnený najmä požadovať  informácie 

o st ave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom syst éme; informácie o 

zdroji, z kt orého boli získané jeho osobné údaje; odpis svojich osobných údajov, 

kt oré sú predmet om spracúvania; požadovať opravu svojich nesprávnych, neúplných 

alebo neakt uálnych osobných údajov; informáciu o likvidácii svojich osobných údajov 

pri splnení účelu spracúvania alebo pri porušení osobit ného predpisu; zo zákonných 

dôvodov podať námiet ky voč i spracúvaniu svojich osobných údajov a nepodrobiť sa 

rozhodnut iu Pošt ovej banky pri spracúvaní svojich osobných údajov; pri porušení 

ZoOOÚ právo obrát iť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a 

žiadať zaist enie nápravy; právo kedykoľvek odvolať  súhlas so spracúvaním svojich 

osobných údajov na účely podľa t oht o bodu Št at út u zaslaním písomného oznámenia 

                                                           
1
Zoznam subjekt ov t voriacich Skupinu Pošt ovej banky je uvedený na int ernet ovej st ránke 

www.post ovabanka.sk. 
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podpísaného Účast níkom Kampane na adresu sídla Pošt ovej banky, odvolanie súhlasu 

je účinné dňom jeho doručenia Pošt ovej banke. 

6.4. Organizát or si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Trvania Kampane zmeniť 

t ent o Št at út  a Podmienky Kampane v ňom obsiahnut é. Všet ky zmeny t oht o Št at út u 

podľa t oht o bodu Organizát or zverejní a spríst upní verejnost i spôsobom podľa t oht o 

Št at út u.  

6.5. Organizát orovi nevzniká povinnosť uhradiť Účast níkovi Kampane náklady, kt oré 

mu vzniknú v súvislost i s jeho účasťou v Kampani. 

6.6. Na zaradenie do Kampane ani na priznanie Odmeny nie je právny nárok. 

V prípade rozporu t oht o Št at út u s propagačnými mat eriálmi t ýkajúcimi sa Kampane, 

prípadne iných nejasnost í sa budú aplikovať príslušné ust anovenia t oht o Št at út u. 

V prípade výkladových problémov t oht o Št at út u je záväzným výklad Organizát ora 

Kampane. 

6.7. Pojmy použit é v t omt o Št at út e, kt oré v ňom nie sú def inované, sa vykladajú 

podľa zmluvy o osobnom účt e uzat vorenej medzi Pošt ovou bankou a Účast níkom 

Kampane a príslušnej zmluvnej dokument ácie, kt orá t vorí súčasť t ejt o zmluvy.  

6.8. Tent o Št at út  je zverejnený na webovej st ránke www.post ovabanka.sk a dát um 

účinnost i t oht o Št at út u je 9. 10. 2017. 

 


