PODMIENKY LETNEJ AKCIE
I.
Vyhlasovateľ akcie
Vyhlasovateľom akcie 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 akcie“ alebo „organizátor akcie“ alebo „PSS“).
II.
Predmet akcie
Predmetom „Letnej akcie“ (ďalej len „akcia“) je uzatvorenie zmluvy o stavebnom
sporení a získanie ročného predplatného časopisu o bývaní na rok 2019.

III.
Termín a miesto konania akcie
Akcia sa koná v termíne od 1. 8. 2018 do 30. 9. 2018 na celom území SR.

IV.
Pravidlá akcie
Ide o zmluvy o stavenom sporení uzatvorené počas konania akcie, v termíne
od 1. 8. 2018 do 30. 9. 2018 vrátane, v akejkoľvek tarife (okrem IT tarify) s novými klientmi
alebo s klientmi, ktorí od 31. 12. 2015 doteraz nemali v PSS žiadnu aktívnu zmluvu
o stavebnom sporení, ani zmluvu o úvere, s výnimkou zmlúv o stavebnom sporení
uzatvorených v IT tarife od 1. 1. 2017.
Do akcie budú zaradené všetky vyššie uvedené zmluvy o stavebnom sporení, u ktorých
bude uhradený poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení najneskôr do
5. 10. 2018 a ku ktorým dá klient písomný „Súhlas k letnej akcii (1. 8. 2018 – 30. 9.
2018)“ (ďalej len „Súhlas“), v rámci ktorého si vyberie časopis o bývaní „Urob si sám“
alebo Pekné bývanie“. Výberom časopisu klient zároveň udeľuje svoj súhlas s jeho
zasielaním na adresu uvedenú v Súhlase, t. j. adresu trvalého bydliska alebo
korešpondenčnú adresu, ak ju klient uviedol v zmluve o stavebnom sporení.
Všetci, ktorí splnia uvedené podmienky, získajú od PSS ročné predplatné časopisu
o bývaní na rok 2019, ktorý si vybrali, t. j. dostanú 12 mesačných vydaní od 1. 1. 2019.
V prípade, ak klient novouzatvorenú zmluvu o stavebnom sporení do 15.11.2018 vypovie,
prevedie alebo spojí s inou zmluvou o stavebnom sporení, stráca nárok na ročné
predplatné časopisu o bývaní na rok 2019.
V.
Osobitné ustanovenia
Účastník tejto akcie dáva vyhlasovateľovi akcie 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 akcie, vyhodnotenia akcie a zasielania
časopisu „Urob si sám“ alebo časopisu „Pekné bývanie“ ako ročného predplatného na rok

2019 hradeného zo strany PSS a to spôsobom a v rozsahu uvedenom v Súhlase podľa
bodu IV. týchto podmienok.
Na získanie ročného predplatného časopisu o bývaní nie je právny nárok. Vyhlasovateľ
akcie si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek obmedziť, odložiť, zmeniť alebo zrušiť.
Každá zmena je účinná jej zverejnením. Z akcie sú vylúčení zamestnanci PSS a obchodní
zástupcovia PSS. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa vyššie
uvedenými ustanoveniami.

