
  

 
 

 

 

365.bank#V 
  

Štatút reklamnej Marketingovej Súťaže „S ekológiou sme si sadli“ 

(ďalej len „Súťaž“) 

 

1. Vyhlasovateľ: 

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, v odd. Sa, vo vložke č. 

501/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“ alebo „Banka“) 

 

2. Termín realizácie, trvanie a účel Súťaže: 

Vyhlasovateľ uvádza Súťaž v trvaní od 12.10. 2021 do 30. 11. 2021 vrátane (ďalej len 

„Trvanie Súťaže“). 

Účelom Súťaže je zvýšenie povedomia o recyklácii a separovaní odpadu na všetkých 

základných školách na území SR. 

 

3. Účasť v Súťaži: 

Súťaž sa uskutoční na internetovej stránke Banky 

www.365.bank/sekologiousmesisadli(ďalej len „Súťažný web”). Súťaže sa môže zúčastniť 

akékoľvek školské zariadenie, prostredníctvom plnoletej fyzickej osoby oprávnenej konať 

v jej mene, a to za podmienky, že splní podmienky súťaže v zmysle bodu 4. tohto Štatútu 

(ďalej len „Účastník Súťaže“). 

 

4. Podmienky účasti v Súťaži: 

Do Súťaže sa môže zapojiť akékoľvek školské zariadenie, prostredníctvom plnoletej 

fyzickej osoby oprávnenej konať v jej mene, ktorá splní nasledovné podmienky účasti 

v Súťaži: 



  

  
   

 

a) Účastník Súťaže sa zaregistruje na súťažnom webe 

www.365.bank/sekologiousmesisadli b) Účastník Súťaže na Súťažnom webe vyplní online 

formulár https://365.bank.egrant.sk 

c) Účastník Súťaže v období Trvania Súťaže zorganizuje vo svojom okolí zbieranie 

a separáciu odpadu, pričom na preukázanie zrealizovania tejto aktivity zašle aspoň 1 

(slovom „jednu“) fotku, alebo aspoň 1 (slovom „jedno“) krátke video. 

 

5. Výhra 

a) Výhrou v Súťaži je 5x dizajnová lavička „Terazzo“ vyrobená z prímesi plastového 

odpadu v hodnote 460 Eur bez DPH za kus, ktorá bude Výhercovi odovzdaná 

formou darovania (ďalej len „Výhra“). 

b) Výhra bude Výhercovi doručená na náklady vyhlasovateľa súťaže. 

c) Výhra nie je zmeniteľná za hotovostné peniaze. 

 

6. Zdanenie výhier 

Darovanie dizajnových lavičiek Terazzo“ vyrobených z prímesi plastového odpadu 

nepodlieha zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z 

príjmov v znení neskorších predpisov. 

 

7. Pravidlá žrebovania 

Vyhlasovateľ Súťaže žrebuje Výhercov spomedzi tých Účastníkov Súťaže, ktorí splnili 

všetky Podmienky Súťaže uvedené v Štatúte v rámci Trvania Súťaže. Žrebovanie je 

neverejné a bude sa realizovať elektronickou formou náhodného výberu. Žrebovanie 

prebehne v termíne od 1.12. - 10.12. 2021, bude sa žrebovať celkovo 10 výhercov, ktorí 

získajú Výhru (ďalej len „Výherca“). Výhry budú výhercom distribuované a v termíne, na 

ktorom sa Výherca a Vyhlasovateľ vzájomne dohodnú. 

 

8. Zverejňovanie výhercov 

https://365.bank.egrant.sk/


  

  
   

 

Mená Výhercov budú zverejnené a na Súťažnom webe najneskôr do 10 (slovom 

„desiatich“) pracovných dní od dňa žrebovania. Výherca bude zverejnený vo formáte: 

Názov základnej školy, okres. 

9. Oboznamovanie výhercov a odovzdanie Výhry 

Každý Výherca Výhry bude kontaktovaný Vyhlasovateľom Súťaže alebo ním poverenou 

osobou telefonicky najneskôr do štrnástich kalendárnych dní odo dňa vyžrebovania. V 

prípade, že Výherca Výhry do siedmich kalendárnych dní od kontaktovania 

Vyhlasovateľom nepotvrdí telefonicky akceptáciu Výhry a neprejaví vôľu prevziať Výhru, 

Výhra prepadá v prospech Vyhlasovateľa Súťaže. Výherca Výhry sa v lehote a v rámci 

procesu oboznamovania Výhercov podľa Štatútu dohodne s Vyhlasovateľom Súťaže o 

adrese miesta a čase poskytnutia Výhry, ktorá bude doručená externou prepravnou 

spoločnosťou na náklady Vyhlasovateľa. Prepravná spoločnosť je oprávnená od 

Výhercu Výhry na mieste prevzatia Výhry požadovať zástupcom Vyhlasovateľa 

preverenie poskytnutých osobných údajov na účel odovzdania Výhry v rozsahu meno a 

priezvisko. Výherca svojou účasťou v Súťaži súhlasí, že Banka ako organizátor Súťaže je 

oprávnená zverejniť na webovom sídle Banky údaje Výhercu vo formáte: názov 

základnej školy, okres.. 

 

Účastník Súťaže zároveň svojou účasťou súhlasí, že v prípade, ak sa stane Výhercom, 

všetkých 5 kusov lavičiek „Terazzo“, ktoré sú predmetom Výhry v zmysle bodu 5. tohto 

Štatútu osadí v areály svojho školského zariadenia; o čom zašli banke fotodokumentáciu 

najneskôr do 31.6. 2022. V prípade, ak by Výherca nesplnil podmienku v zmysle 

predchádzajúcej vety, Banka je oprávnená požadovať vrátenie Výhry, pričom Účastník 

Súťaže zároveň svojou účasťou súhlasí, že v prípade, ak sa stane Výhercom a nesplní 

podmienky podľa predchádzajúcej vety, Výhru vráti Banke. 

 

 

10. Vylúčenie zo Súťaže 



  

  
   

 

Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom 

právnom vzťahu ku Skupine Banky. Ak sa preukáže, že Účastník Súťaže je osobou podľa 

tohto bodu, stráca Štatút Účastníka Súťaže. Vyhlasovateľ 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 

Vyhlasovateľa Súťaže. Na Účastníkov súťaže, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do 

súťaže, sa neprihliada. 

11. Záverečné ustanovenia 

a) V prípade, ak Účastník súťaže poskytuje osobné údaje tretích osôb, vyhlasuje, že 

disponuje ich súhlasom so spracúvaním osobných údajov vrátane súhlasu so 

spracúvaním fotografií alebo videozáznamu zachytávajúcich podobizeň týchto tretích 

osôb, ktoré sú definované ako podmienka účasti Účastníka v Súťaži a tieto údaje môžu 

byť použité na účely vyhodnotenia Súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením 

Súťaže a vyhodnocovania nároku na získanie Výhier v rámci Súťaže a  verejnej 

prezentácie verejnoprospešnej činnosti Banky v masovokomunikačných prostriedkoch 

(napr. sociálne siete, webová stránka, TV, noviny, časopisy, letáky, výročné správy 

a pod.). 

b) Banka 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  osobné údaje tretích osôb poskytnutých Účastníkom 

Súťaže v rozsahu podľa písm. a) tejto časti Štatútu a to na účely definované v písm. a) 

tejto časti Štatútu a to na dobu 12 (slovom „dvanastich“) mesiacov odo dňa ukončenia 

Súťaže. Vyhlasovateľ Súťaže je tiež oprávnený zverejniť údaje o víťazovi v rozsahu, ako je 

uvedené v čl. 8 a 9 tohto štatútu. Ďalšie informácie o právach dotknutej osoby a 

podrobnostiach spracúvania osobných údajov sa nachádzajú v dokumente Informácie 

o spracúvaní osobných údajov, ktorý je možné nájsť na webe Banky v časti Právne info 



  

  
   

 

a dokumenty. Ak si Účastník Súťaže želá ukončiť účasť na súťaži, je potrebné aby 

kontaktoval Vyhlasovateľa Súťaže prostredníctvom emailu : hello@365.bank 

c) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Trvania Súťaže zmeniť tento 

Štatút a Podmienky Súťaže v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto Štatútu podľa tohto 

bodu Vyhlasovateľ zverejní a sprístupní verejnosti spôsobom podľa tohto Štatútu. 

d) Vyhlasovateľovi Súťaže nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Súťaže náklady, ktoré 

mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži. 

e) Na zaradenie do Súťaže ani na priznanie Výhry nie je právny nárok. V prípade 

nesplnenia všetkých predpokladov a podmienok uvedených v tomto Štatúte má Banka 

právo Výhercovi Výhru neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak sa zistí, 

že Výherca nesplnil podmienky Kampane alebo porušil niektoré z ustanovení tohto 

Štatútu. Účasť v Kampani ako aj Výhra sú neprevoditeľné a nemôžu byť ani predmetom 

dedičského práva. V prípade rozporu tohto Štatútu s propagačnými materiálmi 

týkajúcimi sa Súťaže, prípadne iných nejasností sa budú aplikovať príslušné ustanovenia 

tohto Štatútu. V prípade výkladových problémov tohto Štatútu je záväzným výklad 

Vyhlasovateľa Súťaže. 

f) Pojmy použité v tomto Štatúte, ktoré v ňom nie sú definované, sa vykladajú podľa 

zmluvy o osobnom účte uzatvorenej medzi Bankou a Účastníkom Súťaže a príslušnej 

zmluvnej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy. 

 

 

 

Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke https://365.bank/pravne-info/ a dátum 

účinnosti tohto Štatútu je 12.11. 2021. 

 

V Bratislave 12. 11. 2021 

mailto:hello@365.bank
https://365.bank/pravne-info/

