
   

  

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY 
„Postavíme Vám pohodové bývanie“ 

 
I. 
Vyhlasovateľ súťaže 
Vyhlasovateľom súťaže je Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava 
25, IČO: 31 335 004, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka 
č.479/B Oddiel: Sa (ďalej len „vyhlasovateľ“ alebo „PSS“).  
 
 
II. 
Termín a miesto konania súťaže 
Súťaž prebieha počas festivalu Pohoda dňa 5. 7. 2018 a následne na sociálnych sieťach 
Facebook a Instagram v termíne od 5. 7. do 10. 7. 2018 (ďalej len „sociálne siete“). 
 
 
III. 
Podmienky účasti v súťaži 
Súťaž je určená pre v etk ch užívateľov sociálnych sietí s pobytom na území Slovenskej 
republiky. 
Podmienkou pre zaradenie do súťaže je účasť na festivale Pohoda 2018 a osobn  profil 
na sociálnej sieti. 
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕ ila 18 rokov veku , má 
vytvoren  profil na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram a splní v etky podmienky 
stanovené v t chto súťažn ch podmienkach  (ďalej len „súťažiaci“). 
 
 
IV. 
Pravidlá súťaže 

 Nájdi v stanovom mestečku počas festivalu Pohoda (dňa 5. 7. 2018) brigádnika PSS 
v červenom tričku s brandingom PSS; 

 Nechaj si od neho postaviť svoj stan; 

 Odfoť sa pred postaven m stanom v tričku s brandingom PSS, ktoré dostane  od 
brigádnika PSS; 

 Zdieľaj fotku verejne na svojom profile na sociálnej sieti s hastagom  
#pss #stanujemevpohode minimálne v období od 5. 7. do 10. 7. 2018. 

 
Zdieľaním fotky verejne na svojom profile na sociálnej sieti udeľuje účastník súťaže 
vyhlasovateľovi súťaže ako prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich 
osobn ch údajov na účel zaradenie do databázy PSS a vyhodnotenia súťaže. Právny 
základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby; doba uchovávania osobných údajov: do 
doby vyhodnotenia súťaže a v prípade v hercov po dobu 5-tich rokov od ukončenia 
súťaže; práva dotknutej osoby: právo požadovať prístup k osobn m údajom t kajúcim 
sa dotknutej osoby, právo na opravu osobn ch údajov, právo na vymazanie a/alebo 
obmedzenie spracúvania osobn ch údajov, právo vzniesť námietku proti profilovaniu, 
právo na prenositeľnosť osobn ch údajov, právo na odvolanie súhlasu so spracovaním 
osobn ch údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobn ch údajov orgánu dozoru - 
Úradu na ochranu osobn ch údajov Slovenskej republiky, právo na to, aby sa na ňu 
nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené v lučne na profilovaní a ktoré má právne 
účinky, ktoré sa jej t kajú alebo ju podobne v znamne ovplyvňujú; pre vylúčenie 
ak chkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť 
v prípade ak uplatnenie takéhoto práva umožňuje platn  v eobecne záväzn  právny 
predpis o ochrane osobn ch údajov a vykonanie konkrétneho práva je u PSS technicky 



   

  

možné; prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Prevádzkovateľ 
nezam  ľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. 
Ďal ie informácie o spracúvaní osobn ch údajov sú zverejnené na webovom sídle PSS. 
Súťažiaci berie na vedomie, že je oprávnen  svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to 
písomn m oznámením doručen m na adresu vyhlasovateľa súťaže. Odvolaním súhlasu 
zaniká jeho účasť v súťaži, keďže vyhlasovateľ súťaže bude povinn  zlikvidovať jeho 
osobné údaje. 
 
 
V. 
Výhry a žrebovanie 
V hry sú nepeňažné. Hodnota 1 v hry nepresahuje čiastku 350 €.  
Žrebovanie sa uskutoční dňa 10. 7. 2018 za účasti zástupcov PSS. Z pomedzi v etk ch 
účastníkov súťaže, ktorí splnia podmienky súťaže, bude vyžrebovan ch 13 v hercov, ktorí 
od PSS získajú:  

 3x hlavnú výhru – sedací „Tuli“ vak (1. - 3. vyžrebovan ) v hodnote 263 Eur 

 10x vedľajšiu výhru – vankúš (4. - 13. vyžrebovan ) v hodnote 12 Eur 
Súťažiaci môže získať iba jednu cenu v rámci súťaže. 
 
 
VI. 
Zverejnenie výsledkov 
Mená a súťažné fotografie v hercov budú zverejnené 10. 7. 2018 na sociálnej sieti PSS 
https://www.facebook.com/riesenieprebyvanie/. V hercovia budú kontaktovaní 
prostredníctvom správy na sociálnej sieti za účelom odovzdania v hry. Ak v herca súťaže 
neposkytne vyhlasovateľovi do 31. 7. 2018 súčinnosť za účelom prevzatia / odovzdania 
v hry, stráca v herca na v hru nárok.  
V hry budú odovzdané najneskôr do 31. 8. 2018. Spôsob odovzdania v hry bude 
dohodnut  s každ m v hercom individuálne.  
 
 
VII.  
Zdanenie výhry 
Nepeňažná v hra v hodnote neprevy ujúcej 350 € je v zmysle platného zákona o dani              
z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskor ích predpisov oslobodená od dane z príjmu. 
 
 
VIII. 
Osobitné ustanovenia 
Na v hru nie je právny nárok. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo podmienky 
kedykoľvek obmedziť, odložiť, zmeniť alebo zru iť. Každá zmena je účinná jej 
zverejnením. Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu 
alebo v inom obdobnom vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám 
uveden m v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v platnom znení. 
Zo súťaže bude vylúčen  aj ten súťažiaci, ktor  podvodn m spôsobom zasahuje do 
mechanizmu súťaže za účelom získania v hry, bez ktorého by inak nezískal žiadnu v hru 
alebo sa ani nemohol zúčastniť súťaže. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa 
ktorúkoľvek z podmienok v zmysle t chto súťažn ch podmienok, je zo súťaže automaticky 
vylúčená a nemá žiaden nárok na v hru. 
Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa vy  ie uveden mi 
ustanoveniami. 
 



   

  

 


