Štatút súťaže
„Vyhliadkový let helikoptérou na Grape festival“
(ďalej len „Štatút“ alebo „Súťaž“)
1. Organizátor:
Obchodné meno: Poštová banka, a.s., odštepný závod 365.bank
Sídlo: Žižkova 9, 811 02 Bratislava
IČO: 31 340 890
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vo vložke č.
501/B
(ďalej len „Organizátor“ alebo „Banka“)
Sponzor súťaže :
Obchodné meno: Mastercard Europe SA
Sídlo: Chaussée de Tervuren, 198A B-1410 Waterloo Belgium
(ďalej len „Sponzor“)
Zmluvný partner Sponzora :
Obchodné meno: McCANN-ERICKSON PRAGUE, s.r.o.
Sídlo: Riegrove sady 28, Praha 2 – Vinohrady 120 00, Česká republika
IČO: 17 046 041
Zapísaná:. v Obchodnom registri Okresného súdu Praha, C 2080
(ďalej ako „Partner Sponzora“)
Organizátor uvádza a organizuje v spolupráci so Sponzorom a Partnerom Sponzora
reklamnú a propagačnú súťaž „Vyhliadkový let helikoptérou na Grape festival“
podľa tohto Štatútu zameranú na akvizíciu klientov pre Banku a podporu používania
platobnej karty Mastercard vydávanú Bankou jej klientom k osobnému účtu (ďalej
len „Platobná karta“).
2. Termín realizácie Súťaže: 26. 7. 2019 - 4. 8. 2019 (ďalej len „Termín Súťaže“)
3. Účastník Súťaže:
Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na
území Slovenskej republiky, ktorá v Termíne Súťaže a najneskôr v momente splnenia
Podmienok Súťaže v zmysle tohto Súťažného poriadku dovŕšila 18 rokov (ďalej len
„Účastník Súťaže“).
4. Podmienky Súťaže:








Účastník Súťaže má ku dňu začiatku Termínu súťaže v Banke zriadený a vedený
osobný účet, na ťarchu resp. v prospech ktorého sa zúčtovávajú jeho transakcie
uvedené nižšie (ďalej len „Účet“), alebo počas Termínu trvania Súťaže Banku
požiada o jeho zriadenie a vedenie;
Účastnik Súťaže si pri zakladaní účtu v políčku „Ako vás máme volať“ napíše
dohodnuté oslovenie: Grape Fan.
Účastník Súťaže mal k Účtu vydanú Platobnú kartu v čase pred Termínom
konania Súťaže, alebo počas Termínu konania Súťaže Banku požiada o vydanie
Platobnej karty;
Účastník Súťaže je držiteľom alebo sa stane počas Termínu konania Súťaže
držiteľom Platobnej karty;
Účastník Súťaže uskutoční (zaplatí) prostredníctvom jeho Platobnej karty vydanej
organizátorom bezhotovostne (t.j. len e-shop, POS) aspoň tri (3) nákupy tovarov
a/alebo služieb v akejkoľvek hodnote u ktorýchkoľvek predajcov tovarov
a/alebo poskytovateľov služieb a takto ním uskutočnená bezhotovostná
platobná operácia bude zároveň v Termíne konania Súťaže z Účtu odpísaná
(ďalej len „Transakcia“).
(ďalej len „Podmienky Súťaže“)

Uzávierka Súťaže pre Transakcie Účastníkov Súťaže bude dňa 4.8.2019, o 23:59:59
hod./min./sek.
Každý Účastník Súťaže, ktorý sa Súťaže podľa tohto Štatútu zúčastní opakovane, má
šancu v tejto Súťaži vyhrať len jednu (1) výhru.
5. Výherca:
Výhercom Súťaže bude ten Účastník Súťaže, ktorý splní všetky Podmienky Súťaže
v zmysle bodu 3 Štatútu a ktorého Banka vyžrebuje najneskôr 5. 8. 2019 spomedzi
všetkých Účastníkov Súťaže (ďalej len „Výherca“). Maximálny počet výhercov je 1.
6. Výhry:
Výhrou v Súťaži sú permanentky pre dve osoby na Festival Grape, ktorý sa bude konať
na lestisku v Piešťanoch v dňoch 9. – 10. 2019, a vyhliadkový let helikoptérou pre 2
osoby počas konania festivalu Grape.
(ďalej len „Výhra“).




Organizátor je oprávnený kedykoľvek jednostranne doplniť alebo zmeniť
podmienky poskytnutia a čerpania tejto výhry a tiež náplň (termín konania,
program, súvisiace plnenia a pod.) samotnej výhry podľa jeho vlastného
uváženia. Všetky popisy a vyobrazenia tejto výhry v tejto Súťaži majú len
ilustračnú povahu.
Súčasťou výhry nie je cestovné a ani iné poistenie Výhercu a ním určenej ďalšej







jednej osoby. Výherca a ním určená ďalšia jedna osoba sa zúčastnia festivalu
a preletu helikoptérou na vlastnú zodpovednosť, pričom sú povinní riadiť sa a
dodržiavať pokyny zástupcov Organizátora, Sponzora a ich zmluvných
partnerov.
Organizátor odporúča Výhercovi a ním určenej ďalšej jednej osobe ich príslušné
poistenia zabezpečiť vopred na vlastné náklady.
Organizátor nezodpovedá za žiadnu škodu na majetku a zdraví Výhercu a ním
určenej ďalšej jednej osoby, ktorá im prípadne vznikne počas cesty z trvalého
bydliska na festival (vrátene cesty na festival) a späť ako aj počas ich pobytu
(vrátane účasti na festivale). Organizátor rovnako nezodpovedá za žiadnu
škodu na majetku a zdraví tretích osôb, ktorú prípadne spôsobí Výherca a ním
určená ďalšia jedna osoba počas cesty z trvalého bydliska na festival (vrátane
cesty na festival) a späť ako aj počas ich pobytu (vrátane účasti na festivale).
Každé dieťa (Výhercom určenú osobu) musí sprevádzať jeho rodič (zákonný
zástupca) resp. rodičom (zákonným zástupcom) splnomocnená dospelá osoba.
Žiadnu výhru v Súťaži podľa tohto Štatútu nie je možné zameniť za peňažnú
hotovosť resp. požadovať namiesto nej akékoľvek iné plnenie, pokiaľ sa
Organizátor nerozhodne inak.

7. Oznámenie výsledkov a spôsob odovzdania Výhier:
 Po určení Výhercu v tejto Súťaži podľa bodu 4 Štatútu bude Výherca
kontaktovaný za účelom oznámenia o jeho výhre v Súťaži najneskôr 5. 8. 2019.
Podmienkou odovzdania Výhry v tejto Súťaži je úspešné spojenie (kontakt) s
Výhercom na základe kontaktných údajov (tel. číslo) poskytnutých
Organizátorovi zo strany Účastníka Súťaže (určeného výhercu) ako klienta Banky.
 Pokiaľ ani po troch (3) pokusoch nebude spojenie s určeným Výhercom úspešne
nadviazané, bude na miesto Výhercu spomedzi Účastníkov Súťaže, ktorí splnili
Podmienky Súťaže, vyžrebovaný ďalší Účastník Súťaže, ktorý sa tým stane
Výhercom.
 Výhra bude Výhercovi zaslaná elektronicky alebo odovzdaná osobne na
základe dohody s Bankou.
 Organizátor a jeho zmluvní partneri nezodpovedajú za nemožnosť kontaktovať
Výhercu za účelom oznámenia Výhry v Súťaži a tiež za účelom odovzdania
a/alebo doručenia výhry výhercovi, ďalej Organizátor nezodpovedá ani za
nemožnosť odovzdania výhry Výhercovi, a to z dôvodov spočívajúcich na strane
Výhercu (Účastníka Súťaže) alebo poskytovateľa služieb elektronických
komunikácií, poskytovateľa telekomunikačných služieb, poskytovateľa poštových
služieb, resp. iného doručovateľa.
8. Vylúčenie zo Súťaže:
 Z účasti v Súťaži sú vylúčené právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia a
osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru





k Organizátorovi, Sponzorovi, Partnerovi Sponzora a k ostatným ich zmluvným
partnerom, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s
prevádzkovaním a organizovaním Súťaže – príprava, spracovanie a
vyhodnotenie údajov pre účely Súťaže a určenie výhercov Súťaže. Ak sa
preukáže, že Výherca Súťaže je osobou podľa tohto bodu, tak nárok tejto osoby
(Výhercu) na výhru nevzniká. Výhra sa tejto osobe neodovzdá a za Výhercu na
jej miesto bude vyžrebovaný iný Účastník Súťaže.
Účastník Súťaže, ktorý nesplnil všetky Podmienky Súťaže alebo ktorý konal v
rozpore s týmto Štatútom a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a/alebo platnými
právnymi predpismi, bude zo Súťaže vylúčený. Ak sa preukáže, že takýto
Účastník Súťaže sa napriek uvedenému stal výhercom v Súťaži, zanikne mu
nárok na výhru. V prípade podozrenia na podvodné správanie zo strany
Účastníka Súťaže si Organizátor vyhradzuje právo takéhoto Účastníka Súťaže zo
Súťaže vylúčiť. Výhra sa tejto osobe neodovzdá a za Výhercu na jej miesto bude
vyžrebovaný iný Účastník Súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť do Súťaže, prípadne vylúčiť zo Súťaže
osoby, ktoré nespĺňajú všetky predpoklady a/alebo podmienky Súťaže uvedené
v tomto Štatúte. Na Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú predpoklady a podmienky
na zaradenie do Súťaže, sa neprihliada.

9. Zdanenie Výhier
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. Výherca má následne povinnosť zdaniť príjem z nepeňažnej výhry
prostredníctvom podania daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za to
zdaňovacie obdobie, v ktorom príjem z výhry dosiahol.
10. Záverečné ustanovenia:
Výhry do Súťaže poskytla spoločnosť Mastercard Europe SA ako Sponzor v spolupráci s
Organizátorom.
Účastník Súťaže ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Organizátor, Sponzor Súťaže
a zmluvný Partner Sponzora súťaže sú ako spoloční prevádzkovatelia oprávnení 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 „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZoOOÚ“) spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu identifikačných a kontaktných
údajov (najmä titul, meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, dátum narodenia,
kontaktné telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,), transakčných údajov (najmä
údaje o produktoch a poskytnutých službách, údaje o odoslaných platbách, 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 3 mesiacov odo dňa ukončenia Súťaže.
Ďalšie informácie o právach Účastníka Súťaže ako dotknutej osoby a podrobnostiach
spracúvania osobných údajov sa nachádza v dokumente Informácie o spracúvaní
osobných údajov, ktoré je možné nájsť na internetovej stránke Poštovej banky
v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov.
Počas Termínu konania Súťaže je zo strany Organizátora, Sponzora a Partnera Sponzora
zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov Súťaže a bankového tajomstva.
Ak Účastník Súťaže nesplní riadne a včas všetky Podmienky Súťaže, nemá nárok na
odovzdanie Výhry a bude zo Súťaže vylúčený.
Účastníkom Súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou ich účasťou v Súťaži (t.j.
splnením podmienok Súťaže) podľa tohto Štatútu. Výhry z tejto Súťaže nemožno, podľa
ust. § 845 Občianskeho zákonníka, vymáhať súdnou cestou.
Banke nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v
súvislosti s ich účasťou v Súťaži. Na zaradenie do Súťaže, ani na Výhru nie je právny
nárok. Banka má právo Výhru Výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v
prípade, ak sa zistí, že Výherca nesplnil Podmienky Súťaže alebo porušil niektoré z
ustanovení tohto Štatútu. Účasť v Súťaži ako aj Výhra je neprevoditeľná a nemôže byť
ani predmetom dedičského práva.
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať tento Štatút
a podmienky v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny podľa tohto bodu budú zverejnené
a sprístupnené na internetovej stránke www.365.bank. Každá jednotlivá zmena je
účinná okamihom jej zverejnenia na internete.
Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť
alebo zrušiť a to bez náhrady.
V prípade rozporu propagačných materiálov so Štatútom má prednosť tento Štatút.
Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto Súťaže, alebo v súvislosti s ňou, sa jednotliví
Účastníci Súťaže a Organizátor zaväzujú riešiť dohodou. Všetky nejasnosti pri výklade
Štatútu je oprávnený riešiť výlučne Organizátor záväzným výkladom.
Tento Štatút je zverejnený na internetovej stránke www.365.bank a ustanovenia tohto
Štatútu sa stávajú účinné dňom 26. 7. 2019.

