ŠTATÚT SÚŤAŽE
„Finančný plán“
Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže s názvom „Finančný plán“ umiestnenej na webstránke
Slovenskej sporiteľne, a.s. https://www.slsp.sk/sk/ludia/financny-plan (ďalej len „súťaž“). Tento štatút
je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a
zrozumiteľne určené podmienky súťaže.
I
VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
1) 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“ alebo
aj
2) „organizátor súťaže“).
II
ÚČEL SÚŤAŽE
1) Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia vyhlasovateľa súťaže a jeho produktov.
III
TRVANIE SÚŤAŽE
1) Súťaž bude prebiehať v období od 3.11.2020 do 20.12.2020 (ďalej len „obdobie trvania
súťaže“) s následným vyžrebovaním výhercov a odovzdaním cien.

1)
2)

1)

2)
3)

IV
OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE
Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej
republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a zároveň ktorá splní všetky podmienky účasti v súťaži
podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby
uvedené v článku VII ods. 1 tohto štatútu.
V
PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI A PRIEBEH SÚŤAŽE
Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť nasledovným spôsobom:
Účastníkom súťaže je osoba, ktorá uzatvorí s vyhlasovateľom súťaže zmluvný vzťah na
ľubovoľné dva produkty spadajúce do oblasti ktoré sú výsledkom služby vyhlasovateľa
komunikovaného pod názvom Finančný plán uverejneného na v záhlaví uvedenej webstránke
organizátora súťaže a to napr. jednorazové investovanie do fondov, pravidelné investovanie
do fondov, jednorázovo alebo pravidelné platené poistenie Život alebo Pohreb, sporenie alebo
produkty II. a III. piliera.
Každý účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť len jedenkrát v priebehu celého trvania
súťaže.
Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý sa v období trvania súťaže zapojí do
súťaže spôsobom uvedeným v odseku 1 tohto článku. Zároveň, ak účastník súťaže bol už
vyžrebovaný ako výherca jednej z výhier, nemôže byť už vyžrebovaný ako výherca
v žrebovaniach o ďalšie nasledujúce výhry.
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4) Výhercovia budú vyžrebovaní za pomoci osobitného žrebovacieho softwaru zaručujúceho
náhodnosť výsledkov žrebovania na neverejnom žrebovaní pod dohľadom dvoch
zamestnancov organizátora súťaže v jeho sídle. Žrebovanie výhier sa uskutoční 8.1.2021.

VI
VÝHRA A JEJ ODOVZDANIE
1) Predmetom výhry v súťaži sú nasledovné finančné výhry:
1x 1 000,- EUR
2x 500,- EUR
3x 200,- EUR
50x 50,- EUR
Výhra bude výhercom pripísaná na ich bežný účet alebo sporiaci účet, ktorý je vedený
v Slovenskej sporiteľni do 31.01.2021.

2) Účastník súťaže môže v počas celej súťaže získať len jednu výhru.
3) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 pracovných dní od termínu
žrebovania, resp. určenia výhercu, a to prostredníctvom e-mailu, ktorý mu bude zaslaný na
emailovú adresu uvedenú v kontaktnom formulári.
4) Ak výherca výhru odmietne takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech
vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo
strany vyhlasovateľa súťaže alebo organizátora súťaže.
5) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.
Výsledky súťaže sú konečné. 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)

5)

VII
OSOBITNÉ USTANOVENIA
Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116
Občianskeho zákonníka sú z účasti na súťaži vylúčení.
Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo osobou im
blízkou, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech
vyhlasovateľa súťaže.
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 nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov
uviedol nesprávne číslo bankového účtu alebo nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná
výhra. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra
doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže alebo organizátora súťaže.
Výhry presahujúce sumu 350 EUR, ktorá je stanovená príslušným zákonom sú predmetom
dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a
predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o
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zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie
daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže. Organizátor sa zaväzuje, že výhercovi
oznámi hodnotu nepeňažnej výhry, ktorú obstaral pre súťaž, aby si výherca vedel vypočítať
svoju daňovú povinnosť.
6) Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v
súvislosti s ich účasťou v súťaži.
7) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súťaže súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým,
že vyhlasovateľ súťaže, resp. organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp.
iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na
reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na
akúkoľvek odmenu.
8) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže
kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, rovnakým spôsobom ako uverejnil tento
štatút, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je zverejní na webstránke
https://www.slsp.sk/sk/ludia/financny-plan.
VIII
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže v zmysle
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“)
spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, e-mail, za
účelom ich zverejnenia na internetovej stránke www.slsp.sk v rámci vyhodnotenia súťaže,
ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, a to po dobu jedného roka od vstupu
účastníka súťaže do súťaže, príp. do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži
účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu
ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.
2) Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. predovšetkým právo na
informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania,
právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe
bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na
marketingové účely.
3) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže v rozsahu podmienok
dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne
automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania
zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.
IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Tento štatút je zverejnený na webstránke https://www.slsp.sk/sk/ludia/financny-plan a
uložený u vyhlasovateľa súťaže.

V Bratislave dňa 03.11.2020

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
Slovenská sporiteľňa, a.s
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