
Súťažné podmienky 
Anketa „Odmena k úveru“ 

 
 
 

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“). 
 

 
Predmet súťaže 

Predmetom súťaže je zodpovedanie otázok v ankete „Odmena k úveru“, uverejnených na 
webovej stránke vyhlasovateľa súťaže www.pss.sk. 
 

 
 

Termín súťaže  
Súťaž bude prebiehať v termíne od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017. Súťažné podmienky budú 
zverejnené na www.pss.sk. 

 
Výhra 

Výhry budú nepeňažné – USB kľúč 16 GB a balíček reklamných predmetov PSS. 
Počet výhercov bude 3. Vyplatenie hodnoty nepeňažnej výhry výhercovi v hotovosti alebo 
inou formou je vylúčené. 
 
 

Pravidlá súťaže 
Účastníkom súťaže môže byť návštevník webovej stránky www.pss.sk, starší ako 18 rokov, 
ktorý v termíne súťaže odpovie na všetky zverejnené anketové otázky, uvedie svoju               
e-mailovú adresu a odošle vyplnenú anketu kliknutím na tlačidlo „Odoslať“. Každý účastník 
sa môže do súťaže zapojiť len raz. 
Zo všetkých respondentov budú vyžrebovaní  3 výhercovia, ktorí v prípade, ak splnia všetky 
podmienky súťaže, získajú od PSS vecnú cenu.  
 
 

Ochrana osobných údajov 
Každý účastník svojou účasťou v ankete udeľuje vyhlasovateľovi súťaže a subjektu 
spracovávajúcemu výsledky ankety súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, t.j.        
e-mailu, pre účely zaradenia do žrebovania a odovzdania výhry v súťaži „Odmena k úveru“. 
Účastník ankety svojou účasťou potvrdzuje, že poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne. 
Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na 
dobu potrebnú na overenie splnenia podmienok súťaže a na odovzdanie výhry. Účastník je 
oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomných oznámením doručeným na 
adresu sídla vyhlasovateľa súťaže. Dňom doručenia takéhoto oznámenia vyhlasovateľovi 
súťaže jeho účasť v súťaži zaniká, vrátane práva na výhru. Práva účastníkov ako dotknutých 
osôb sú upravené v § 28 a nasl. zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

http://www.pss.sk/
http://www.pss.sk/


 
Žrebovanie 

Žrebovanie sa uskutoční dňa 6. 4. 2017  v sídle vyhlasovateľa súťaže za prítomnosti 
zamestnancov PSS.   
Výhercovia budú o výhre informovaní e-mailom do 5 pracovných dní od žrebovania. 
Spôsob odovzdania výhry bude s výhercami dohodnutý individuálne. Pri požiadavke zaslania 
výhry poštou, odoslanie výhry zabezpečí vyhlasovateľ súťaže do 10 pracovných dní po 
oznámení poštovej adresy. V takom prípade vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za vady výhry, 
poškodenia či stratu spojenú s dodávkou výhry. 
V prípade, že sa vyhlasovateľovi súťaže nepodarí s výhercom do 30 dní od žrebovania 
skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorá mu bola poskytnutá, prípadne 
nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s vyhlasovateľom súťaže, 
stráca výherca nárok na výhru. 
 
 

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.  
 

 
Osobitné ustanovenia 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, zmeniť alebo 
zrušiť. Každá zmena je účinná jej zverejnením na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže. Na 
výhru nie je právny nárok. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a obchodní zástupcovia 
PSS. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa vyššie uvedenými 
ustanoveniami.  
 
 
 


