ŠTATÚT SÚŤAŽE
„100 nových sporiteľov získa 100 eur“
Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže s názvom „100 nových sporiteľov získa 100 eur“
(ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej
súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže. Štatút bude zverejnený na
webstránke Slovenskej sporiteľne, a.s. www.slsp.sk.
I
VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 601/B (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).
II
ÚČEL SÚŤAŽE
Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia vyhlasovateľa súťaže a jeho produktov.
III
TRVANIE SÚŤAŽE
Súťaž bude prebiehať v období od 29. 10. 2018 do 7. 11. 2018 (ďalej len „obdobie trvania súťaže“)
s následným vyžrebovaním výhercov a odovzdaním cien.

1)
2)

IV
OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE
Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba.
V
PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI A PRIEBEH SÚŤAŽE

1) Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť nasledovným spôsobom:
2) Účastník súťaže, ktorý si v čase trvania súťaže zriadi nový účet sporenia (Sporenie na rezervu,
Sporenie na bývanie, Sporenie pre radosť) cez Georgea (george.slsp.sk) alebo osobne
v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne a najneskôr do dátumu ukončenia súťaže
(7. 11. 2018 vrátane) bude mať minimálny zostatok na zriadenom účte sporenia 100 eur,
bude automaticky zaradený do súťaže „100 nových sporiteľov získa 100 eur“.
3) Každý účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť aj niekoľkokrát, podľa počtu zriadených
nových sporení spĺňajúcich podmienku minimálneho zostatku 100 eur. Všetky sporenia
otvorené účastníkom budú vyhlasovateľom zaradené do súťaže.
4) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý sa v období trvania súťaže
definovaného v bode III zapojí do súťaže spôsobom uvedeným v odseku 1 tohto článku
a v čase žrebovania bude stále spĺňať podmienky pre účasť v súťaži. Zároveň, ak účastník
súťaže bol už vyžrebovaný ako výherca jednej z výhier, nemôže byť už vyžrebovaný ako
výherca v ďalších žrebovaniach, t. j. výherca získa maximálne raz jednu výhru.
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5) Výhercovia budú vyžrebovaní za pomoci osobitného žrebovacieho softvéru zaručujúceho
náhodnosť výsledkov žrebovania na neverejnom žrebovaní pod dohľadom dvoch
zamestnancov organizátora súťaže v jeho sídle. Žrebovanie výhier sa uskutoční 13. 11. 2018.
6) Zoznam čísiel vyžrebovaných sporení bude zverejnený na webstránke Slovenskej sporiteľne,
a.s. www.slsp.sk.
VI
VÝHRA A JEJ ODOVZDANIE
1) Predmetom výhry v súťaži sú nasledovné ceny:
100 eur za nové zriadené sporenie. Po skončení a vyžrebovaní súťaže bude výhra pripísaná na
účet sporenia účastníka, s ktorým sa do súťaže zapojil a s ktorým v súťaži uspel.
2) V prípade, ak klient Účet sporenia pred pripísaním výhry zruší, stráca nárok na výhru.
Účastník súťaže môže v počas celej súťaže získať len jednu výhru.
3) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený e-mailom alebo SMS najneskôr
do 5 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu.
4) Organizátor súťaže bezhotovostne prevedie výhry jednotlivým výhercom súťaže najneskôr
do 15 pracovných dní odo dňa ich vyhlásenia.
5) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.
Výsledky súťaže sú konečné. Na základe udeleného súhlasu s podmienkami súťaže na
webstránke www.slsp.sk účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru
vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že
výhru nie je možné vymeniť za inú výhru ani požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra
uvedená v odseku 1 tohto článku.

1)

2)

3)
4)

VII
OSOBITNÉ USTANOVENIA
V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho
usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť,
zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zaslané výhercom za neplatné alebo
bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí
sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s týmto štatútom, resp. so
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v rámci
oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávne telefónne číslo alebo nesprávnu e-mailovú
adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná informácia o výhre. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor
súťaže nezodpovedajú ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená,
s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže alebo organizátora súťaže.
Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré
týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súťaže súhlas s pravidlami tejto súťaže.

VIII
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1) Účastník súťaže berie na vedomie, že vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (GDPR) spracúva jeho
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osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, e-mail, na účel vyhodnotenia
súťaže, a to po dobu jedného roka od vstupu účastníka súťaže do súťaže, príp. do písomného
odvolania jeho súhlasu.
2) Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú na stránke www.slsp.sk v časti Ochrana
osobných údajov.
XI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Tento štatút je zverejnený na webstránke www.slsp.sk a uložený u vyhlasovateľa súťaže.
2) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže
kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp.
pravidiel je zverejní na webstránke www.slsp.sk.

V Bratislave dňa 29. 10. 2018

vyhlasovateľ súťaže
Slovenská sporiteľňa, a.s.
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