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ŠTATÚT SÚŤAŽE  

  

ŠTATÚT  SÚŤAŽE: „Vyhraj Samsung Galaxy S9 s 
Instudy“ (ďalej len „Súťaž“ alebo „Štatút“)  

1. 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“)  

2. Trvanie Súťaže 

         Súťaž prebieha od 03.12.2018 do 07. 12. 2018 vrátane (ďalej len „Trvanie 
Súťaže“).  

3. Podmienky účasti v Súťaži a priebeh Súťaže  

      Súťaž sa uskutoční na užívateľskom účte Banky na sociálnej sieti Instagram 
(ďalej len „Instagram“), (www.instagram.com/postova_banka/).  

Súťaže sa môže zúčastniť každá plnoletá fyzická osoba s aktívnym používateľským 
účtom na Instragrame súlade s podmienkami používania Instagramu, ktorá vloží k 
súťažnému príspevku uverejnenom v “stories” na používateľskom účte Instagramu 
Banky v Termíne konania Súťaže komentár, ktorý bude spĺňať zadanie:  

Odpovedaj správne na súťažnú otázku: “Napíšte nám názvy oboch univerzít, ktoré 
vidíte na obrázku a vyhrajte mobil!” 

4. Pravidlá v súťaži a Podmienky odoslania Výhry 

        Výhercom Súťaže sa stane Účastník Súťaže, ktorého Organizátor vyžrebuje 
spomedzi všetkých Účastníkov, ktorí splnili podmienky Súťaže počas Trvania 
Súťaže (ďalej len „Výherca“). Po skončení Súťaže bude spomedzi Účastníkov 
vyžrebovaní celkovo 1 výherca. Žrebovanie je neverejné a bude sa realizovať 
elektronickou formou náhodného výberu. Žrebovanie prebehne do 5-tich 
kalendárnych dní po skončení Trvania Súťaže.  

https://www.instagram.com/postova_banka/
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5. Výhra 

                 Výhrou v Súťaži je 1x Samsung Galaxy S9 (ďalej len „Výhra“),v hodnote 725,94 
eur (slovom: sedemsto-dvadsaťpäť eur a deväťdesiatštyri centov). Výhra nie je 
zameniteľná za peniaze v hotovosti. 

6. Oboznamovanie Výhercu a Odovzdanie Výhry  

            Výherca bude kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom súkromnej správy 
na socialnej sieti Insgragram najneskôr do 5-tich kalendárnych dní odo dňa 
vyžrebovania v zmysle tohto Štatútu. V prípade, že Výherca do 5-tich kalendárnych 
dní od kontaktovania Organizátorom nepotvrdí akceptáciu Výhry a neprejaví vôľu 
prevziať Výhru, Výhra prepadá v prospech Organizátora Súťaže, ktorý si 
vyhradzuje právo žrebovania Výhercu zopakovať. Výherca sa v lehote 5 
pracovných dní a v rámci procesu oboznamovania Výhercov podľa Štatútu 
dohodne s Organizátorom na mieste, čase a spôsobe odovzdania a prevzatia 
Výhry. 

7. Vylúčenie zo Súťaže 

           Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom pomere s Bankou, s niektorou zo 
spoločností patriacej do Skupiny Banky a zamestnanci Slovenskej pošty, a.s. Ak sa 
preukáže, že Účastník je osobou podľa tohto bodu, stráca Štatút Účastníka. 
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. Ak bude ako Výherca 
vyžrebovaná osoba vylúčená zo Súťaže, Výhra prepadá v prospech Organizátora 
Súťaže a ten si vyhradzuje právo vyžrebovať ďalšieho Výhercu. 

8. 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 z výhry presahujúci túto sumu. Organizátor Súťaže má povinnosť oznámiť 
výhercovi hodnotu nepeňažnej Výhry. 

9. Záverečné ustanovenia 

               Tento Štatút sa stáva účinný dňom jeho zverejnenia na Webovej stránke Banky. 
Účastníci Súťaže, ktorí sa zúčastnia Súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný a 
bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto Štatútu. Banka si vyhradzuje právo 
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kedykoľvek zmeniť Štatút a podmienky Súťaže v ňom obsiahnuté. Zmenené 
podmienky Súťaže a podmienky poskytnutia Výhry budú zverejnené na Webovej 
stránke Banky a sú účinné dňom ich zverejnenia. Na zaradenie do Súťaže ani na 
Výhru nie je právny nárok. 

                Účasť v Súťaži je neprevoditeľná a nemôže byť ani predmetom dedičského 
práva. Banka si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, 
zmeniť alebo zrušiť. Taktiež si vyhradzuje právo zmeniť termín začiatku a ukončenia 
Súťaže, termín oznámenia Výhercov alebo termín poskytnutia Výhry, a to v 
odôvodnených prípadoch (napr. pri zlyhaní technického zabezpečenia 
vyhodnotenia Súťaže a z iných dôvodov). V prípade rozporu propagačných 
materiálov s týmto Štatútom má prednosť Štatút. V prípade potreby poskytnutia 
záväzného výkladu Štatútu je oprávnený tento poskytnúť výlučne Banka. 

           Účastník súťaže berie na vedomie, že na účely vyhodnotenia podmienok a 
vyžrebovania Výhercu Súťaže a kontaktovania je Banka v súlade so zákonom č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „ZoOOÚ“) a v súlade s 
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) 
oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu identifikačných a kontaktných 
údajov, na dobu nevyhnutne potrebnú pre vykonanie vyhodnotenia súťaže, 
najdlhšie však na dobu dvoch (2) mesiacov odo dňa ukončenia obdobia Trvania 
Súťaže. Svojou účasťou v Súťaži Účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho 
práva podľa ZoOOÚ a Nariadenia GDPR, najmä že je oprávnený odmietnuť účasť v 
Súťaži a namietať spracúvanie údajov na základe písomnej žiadosti doručenej 
Organizátorovi. Odmietnutím spracúvania sa končí účasť Účastníka súťaže v 
Súťaži. 

              Všetky povolenia v zmysle tohto článku 7 udeľuje Účastník Súťaže Organizátorovi 
bez nároku na odmenu. Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto Súťaže alebo v 
súvislosti s ňou, sa jednotliví Účastníci Súťaže a Banka zaväzujú riešiť dohodou. 
Vymáhanie výhier alebo účasti v Súťaži súdnou cestou je vylúčené. Ostatné 
skutočnosti neupravené v tomto Štatúte sa riadia príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

          Tento Štatút je zverejnený na webovom sídle Poštovej banky www.postovabanka.sk . 
Účinnosť tohto Štatútu je odo dňa 30.11.2018

http://www.postovabanka.sk

