SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
„ZAHRAJTE SI O ZMRZLINOVAČ A ZAUJÍMAVÉ KNIHY“
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 „organizátor súťaže“ alebo „PSS“).
II.
Predmet súťaže
Predmetom súťaže je stiahnutie si aplikácie DOMa do mobilného
zariadenia a zodpovedanie súťažnej otázky, ktorá je uverejnená v
elektronickej verzii časopisu DOMa 1/2019.
III.
Termín konania súťaže
Súťaž sa koná v termíne od 20. 1. 2019 do 15. 3. 2019.
.
IV.
Výhra
Výhra je nepeňažná – zmrzlinovač a kolekcia piatich kníh..
Spolu budú vyžrebovaní 2 výhercovia
.
Jeden výherca získa zmrzlinovač, druhý kolekciu kníh.
V.
Pravidlá súťaže
Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto si stiahne do svojho mobilného
zariadenia aplikáciu DOMa. Nájde ju v AppStore a v Google Play.
Link na stiahnutie časopisu do mobilnej aplikácie pre operačný systém
Android a pre operačný systém iOS je aj na www.pss.sk
.
Po načítaní časopisu DOMa 1/2019 si nalistuje stranu 31, na ktorej
sa nachádza súťažná otázka. Správnu odpoveď je potrebné poslať do
15. 3. 2019 e-mailom na adresu: doma@pss.sk alebo poštou na adresu:
časopis DOMa, Prvá stavebná sporiteľňa, P. O. Box 48, 829 48
Bratislava. V odpovedi je potrebné taktiež uviesť meno, priezvisko, emailovú adresu.
Do žrebovania budú zaradené všetky správne odpovede na súťažnú
otázku, ktoré budú doručené na uvedenú e-mailovú adresu alebo
poštovú adresu do 15. 3. 2019 vrátane. Žrebovanie sa uskutoční dňa

20. 3. 2019 za účasti zástupcov PSS
.
O výhre budú výhercovia informovaní e-mailom.
Meno a priezvisko výhercu a mesto jeho bydliska, budú oznámené v
časopise DOMa 2/2019 a uverejnené na www.pss.sk/casopisdoma/sutaz
Ak účastník súťaže neposkytne súčinnosť za účelom
odovzdania výhry do 30. 4. 2019, stráca nárok na výhru.
VI.
Zdanenie výhry
Nepeňažná 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
Zaslaním odpovede na súťažnú otázku udeľuje účastník súťaže
organizátorovi súťaže ako prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním
svojich osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa
a v prípade výhercov adresa)
na účel zaradenia do databázy PSS a preverenia totožnosti účastníka
súťaže a vyhodnotenia súťaže.
Právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby;
doba uchovávania osobných údajov: do doby vyhodnotenia súťaže a v
prípade výhercov po dobu 5-tich rokov od ukončenia súťaže;
práva dotknutej osoby: právo požadovať prístup k
osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu
osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania
osobných údajov, právo vzniesť námietku proti profilovaniu, právo na
prenositeľnosť osobných údajov, právo na odvolanie súhlasu so
spracovaním osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie
osobných údajov orgánu dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo
rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré
má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne
ovplyvňujú; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené
práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade ak uplatnenie
takéhoto práva umožňuje platný všeobecne záväzný právny predpis o
ochrane osobných údajov a vykonanie konkrétneho práva je u PSS

technicky možné;
prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie.
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na
webovom sídle PSS.
Súťažiaci berie na vedomie, že je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek
odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu vyhlasovateľa
súťaže. Odvolaním súhlasu zaniká jeho účasť v súťaži, keďže
vyhlasovateľ súťaže bude povinný zlikvidovať jeho osobné údaje.
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 a obchodní zástupcovia PSS. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú
účastníci svoj súhlas riadiť sa vyššie uvedenými ustanoveniami.

