
 

 
365.bank, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava   
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 501/B, IČO: 31 340 890, IČ DPH: SK7020000680 1/1 

Štatút reklamnej kampane  „Výsadba stromov“ 
[ďalej len „Štatút“] 

 
1. Organizátor reklamnej kampane 
Obchodné meno: 365.bank, 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 „365.bank“ alebo „Organizátor“]. 
 
2. Trvanie reklamnej kampane 
365.bank ako Organizátor v spolupráci s Mastercard Europe SA vyhlasuje reklamnú kampaň „Výsadba stromov“ [ďalej len „Kampaň“], 
ktorej  cieľom je účasť v medzinárodnej koalícii Priceless Planet Coaliton a následná výsadba stromov súvisiaca s realizáciou platobných 
operácií k novozriadeným účtom klientov. 
Zapojiť sa do kampane je možné kedykoľvek v období od 20.10. 2021. 
 
3. Účastníci Kampane a Podmienky Kampane 
3.1 Do Kampane sa môže zapojiť každá plnoletá fyzická osoba, ktorá splní nasledovné podmienky účasti v Kampani: 
a) zriadi si počas Trvania kampane osobný účet v 365.bank 
b) zrealizuje platobné operácie v hodnote minimálne 50€, prostredníctvom Platobnej karty vydanej k osobnému účtu v 365. bank,  
alebo prostredníctvom Mobilných platieb (bezkontaktných platieb mobilom alebo hodinkami)  za tovary alebo služby cez POS terminál 
alebo na internete 
 
3.2. Kampaň a výsadba stromov sa vzťahuje na prvých 20.000 účastníkov, ktorí splnia Podmienky kampane uvedené v bode 3.1 Štatútu. 
 
4. Záverečné ustanovenia 
4.1. Účastník Kampane berie na vedomie, že účasťou v Kampani a dobrovoľným splnením podmienok účasti v kampani ako dotknutá 
osoba berie na vedomie, že 365.bank je 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), produktových a 
transakčných údajov (najmä údaje o produkte zo Zmluvy o úvere na bývanie a ďalších poskytnutých službách, číslo účtu) nevyhnutných 
výlučne na účely vyhodnotenia Kampane a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Kampani a to najdlhšie však na dobu trvania 
Zmluvného vzťahu Účastníka Kampane s Bankou odo dňa zapojenia Účastníka do Kampane. 365.bank údaje neposkytne tretím stranám, 
ktoré by ich používali pre vlastné účely, s výnimkou prípadov vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, ani údaje 
neprenáša do zahraničia. Ďalšie informácie o právach Účastníka Kampane 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 
www.365.bank/informacie 
 
4.2. Organizátor Kampane si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento Štatút a Podmienky Kampane  v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny 
tohto Štatútu podľa tohto bodu Organizátor Kampane zverejní a sprístupní verejnosti na webovej stránke Organizátora - 
www.365.bank/pravne-info. 
 
4.3. Organizátorovi Kampane nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Kampane náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou 
v Kampani. 
 
4.4. Na zaradenie do Kampane nie je právny nárok. V prípade rozporu tohto Štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa Kampane 
alebo iných nejasností sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu. V prípade výkladových problémov tohto Štatútu je 
záväzným výklad Organizátora Kampane. 
 
4.5. Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.365.bank/pravne-info (v časti „Štatúty súťaží a kampaní“) a dátum účinnosti 
tohto Štatútu je odo dňa 20.10.2021. 
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