Štatút súťaže „Vyhrajte korona balíček“
I. Vyhlasovateľ súťaže
1]

Vyhlasovateľom súťaže je Poštová poisťovňa, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 405 410,
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 953/B [ďalej len „Poisťovňa“].
II.

1]

Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže budú zaradení všetci klienti Poisťovne, ktorí majú platné postenie, nie sú v omeškaní s platením poistného ani
poisťovňa neeviduje žiadne splatné pohľadávky súvisiace s poistením [ ďalej len „klienti“ ] a ktorí doručia v termíne do
20.11. 2020 riadne vyplnené a podpísané tlačivo Potvrdenie aktuálnych osobných údajov [ďalej len „tlačivo“], ktoré je
zverejnené aj na stránke Poisťovne: https://www.ppabk.sk/infoservis/, v ktorom súčasne vyjadria súhlas so zapojením
sa do súťaže a jej podmienkami.
III. Podmienky súťaže

1]

Žrebovanie o výhry prebehne zo všetkých tlačív, ktoré spĺňajú podmienky účasti v súťaži podľa tohto štatútu, a uskutoční
sa za prítomnosti zástupcov Poisťovne dňa 23.11. 2020.

2]

Výhercom v súťaži je klient, ktorý v stanovenom termíne doručil do Poisťovne vyplnené a podpísané tlačivo a bol
vyžrebovaný podľa bodu 1] tohto článku.

3]

Výherca bude o výhre informovaný listom, ktorý mu bude odoslaný do 2 pracovných dní od žrebovania.

4]

Výhra bude zaslaná výhercovi doporučenou zásielkou prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., do 15 dní potom, ako
bude potvrdené, že výherca, spĺňa podmienky na získanie výhry podľa tohto štatútu.

5]

Poisťovňa má právo výhru v súťaži výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak sa zistí, že výherca,
resp. jeho náhradník, nesplnil podmienky súťaže alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

1]

IV. Čas trvania súťaže
Súťaž sa uskutočňuje v období 30.10. 2020 – 20.11.2020 [ ďalej len „termín súťaže“]
V. Výhry

1]

Výhra v súťaži: „korona“ balíček s dezinfekciou, vitamínmi a rúškami hodnote 30 Eur. Vylosovaní budú traja
výhercovia.

2]

Výhry v súťaži podliehajú zdaňovaniu a odvodovým povinnostiam v súlade s platnou legislatívou.
VI. Záverečné ustanovenia

1]

Tento štatút sa stáva účinným dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke Poisťovne.

2]

Za účelom zapojenia sa do súťaže, jej vyhodnotenia a odovzdania výhry bude Poisťovňa spracúvať osobné údaje
klientov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailovej adrese a telefónne číslo. Právnym základom spracúvania
osobných údajov je 6 ods. 1 písm. a) 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) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Doba uchovávania osobných údajov je 1 rok odo dňa vyžrebovania výhercu súťaže.
V prípade, že Klient odvolá svoju účasť v súťaži, Poisťovňa nebude jeho osobné údaje za týmto účelom ďalej
spracovávať. Kompletné informácie o spracúvaní osobných údajov a práva a povinnosti klientov vo vzťahu
k spracovávaniu ich osobných údajov sú uvedené na stránke www.postovapoistovna.sk v časti Spracovanie osobných
údajov.

3]

Klient môže kedykoľvek súhlas s účasťou na súťaži písomne odvolať. V prípade odvolania súhlasu jeho účasť na súťaži
zaniká.

4]

Poisťovňa si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania súťaže zmeniť štatút súťaže a podmienky súťaže v ňom
obsiahnuté. Zmenené podmienky súťaže a podmienky poskytnutia výhry budú zverejnené na stránke
www.postovapoistovna.sk a sú účinné dňom ich zverejnenia.

5]

Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto súťaže alebo v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a Poisťovňa zaväzujú riešiť
dohodou. Na zaradenie do súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Vymáhanie výhier alebo účasti v súťaži súdnou
cestou je vylúčené.

6]

Ostatné skutočnosti v tomto štatúte neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom
znení.
V Bratislave, dňa 23.10.2020

