
   

  

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY K SÚŤAŽI „100 x 100 €“ 
 
 
I. 
Vyhlasovateľ súťaže 
Vyhlasovateľom súťaže je Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48 
Bratislava, IČO:31 335 004, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
vložka č.479/B Oddiel: Sa (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“ alebo „PSS“). 
 
 
II. 
Predmet súťaže 
Predmetom súťaže je vyplnenie Návratky, jej doručenie na adresu vyhlasovateľa súťaže 
a zároveň zaradenie Návratky do žrebovania o peňažné výhry. 
 
 
III. 
Termín konania súťaže 
Súťaž sa koná v termíne od  13. 1. 2021 do 16. 4. 2021. 
 
 
IV. 
Výhra 
Výhra je peňažná. Každá jednotlivá výhra je v hodnote 100 € a bude poukázaná 
vyhlasovateľom súťaže výhercovi ako vklad na zmluvu v PSS.  
Celková hodnota všetkých výhier spolu  je 10 000 €. 
 
 
V. 
Pravidlá súťaže 
Klient PSS  dostane Návratku ako súčasť  listovej zásielky k Výpisu z účtu za rok 2020. 
K Návratke bude priložená obálka s predtlačenou spiatočnou adresou a informáciou 
o úhrade poštovného (úver poštovného). 
 
Do žrebovania budú zaradené všetky kompletne vyplnené Návratky, ktoré musia 
obsahovať: 
- dopísanú aktuálnu e-mailovú adresu klienta 
- vyznačený a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové 

účely  (Súhlas so zasielaním marketingových ponúk) 
- vyznačený a podpísaný súhlas so zaradením do žrebovania (Súhlas k súťaži 100 x 

100 €)  
- dátum podpisu Súhlasov 

 
V prípade, ak klient už poskytol PSS podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov 
na marketingové účely, budú do žrebovania zaradené všetky kompletne vyplnené 
Návratky, ktoré musia obsahovať: 
- dopísanú aktuálnu e-mailovú adresu klienta 
- vyznačený a podpísaný súhlas so zaradením do žrebovania (Súhlas k súťaži 100 x 

100 €)  
- dátum podpisu Súhlasu 
 

 



   

  

    Do žrebovania budú zaradené Návratky doručené  na adresu Prvá stavebná sporiteľňa,     
a. s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, do 16. 4. 2021 vrátane. 
 
Bude vyžrebovaných 100 výhercov, ktorí majú v termíne žrebovania platný súhlas so 
spracovaním osobných údajov na marketingové účely. 
Výhercovia získajú od PSS vklad na zmluvu v hodnote 100 €. 
 
Žrebovanie sa uskutoční dňa 20. 5. 2021 za účasti notára. 
O výhre budú výhercovia informovaní  e-mailom najneskôr 26. 5. 2021.  

 
O pripísaní výhry budú výhercovia informovaní e-mailom. Výhra bude výhercom pripísaná 
najneskôr do 25. 6. 2021. V prípade, ak bude mať výherca viac zmlúv (zmluvy 
o stavebnom sporení, úverové zmluvy), bude výhra pripísaná na zmluvu podľa jeho 
želania, a to buď ako vklad na účet stavebného sporenia alebo ako mimoriadny vklad na 
úverový účet. 
 
V prípade, ak účastník súťaže má v PSS viac zmlúv a  neposkytne do 15. 6. 2021 
súčinnosť za účelom oznámenia, na ktorú zmluvu má byť pripísaná jeho výhra, PSS mu 
pripíše výhru na zmluvu s najnovším dátumom vzniku zmluvy. 
 
VI. 
Zdanenie výhry 
Peňažná výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 € je v zmysle platného zákona o dani              
z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov oslobodená od dane z príjmu. 
 
 
VII. 
Osobitné ustanovenia 
Účastník tejto súťaže dáva vyhlasovateľovi súťaže v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016  o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, súhlas so zaradením do databázy PSS                
a spracovaním osobných údajov za účelom preverenia totožnosti účastníka súťaže a 
vyhodnotenia súťaže a to spôsobom a v rozsahu uvedenom v Súhlase k súťaži podľa 
bodu V. týchto súťažných podmienok.  

 
Na výhru nie je právny nárok. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo podmienky 
kedykoľvek obmedziť, odložiť, zmeniť alebo zrušiť. Každá zmena je účinná jej 
zverejnením. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci PSS, obchodní zástupcovia PSS, 
nesvojprávni klienti a neplnoletí klienti PSS. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci 
svoj súhlas riadiť sa vyššie uvedenými ustanoveniami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


