Súťaž o „3 x 100 € poukaz do NAY ELEKTRODOM – u“
súťažný poriadok reklamnej a propagačnej súťaže
(ďalej len „Súťažný poriadok“)
ČLÁNOK 1
Prevádzkovateľ súťaže
1.

Prevádzkovateľom súťaže je spoločnosť EBG, a.s., so sídlom: Robotnícka 2156, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 103
841, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10655/R (ďalej len „Prevádzkovateľ
súťaže“).

2.

Prevádzkovateľ súťaže je podriadeným finančným agentom v zmysle § 9 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o finančnom sprostredkovaní“) vykonávajúcim finančné sprostredkovanie na základe písomnej
zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou INSIA SK s.r.o., so sídlom Laurinská 3, 811 01 Bratislava, IČO: 45 660 891, zapísanej
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 66936/B (ďalej len „INSIA SK“) vystupujúcej v
postavení samostatného finančného agenta podľa § 7 Zákona o finančnom sprostredkovaní.

3.

Táto súťaž je určená pre existujúcich alebo potenciálnych klientov nasledovných podriadených finančných agentov
siete INSIA SK: Ing. Petra Galloviča, Rudolfa Hroša a Ing. Vladimíra Marka (ďalej každý jednotlivo ako „Správca klienta“
a spoločne ako „Správcovia klientov“).
ČLÁNOK 2
Termín konania súťaže

1.

Termín konania súťaže je od 23.11.2015 do 18:00 hod. dňa 18.12.2015 (vrátane).

2.

Do súťaže nebudú zaradené ankety zodpovedané po 18:00 hod. dňa 18.12.2015.
ČLÁNOK 3
Pravidlá súťaže

1.

Do súťaže a do žrebovania o vecné ceny uvedené v článku 4 nižšie budú zaradené fyzické osoby – existujúci alebo
potenciálni klienti príslušného Správcu klienta, ktorí v súlade s týmto súťažným poriadkom vyplnia internetovú anketu
týkajúcu sa prieskumu záujmu o úverové produkty (a prípadne iné finančné služby) zverejnenú na internetovej stránke
(ďalej len „Účastníci súťaže“):
a)
b)
c)

www.poisteniegallovic.sk/anketa;
www.poisteniehros.sk/anketa;
www.poisteniemarko.sk/anketa.

(každá z internetových stránok uvedená v bode a) až c) vyššie samostatne ďalej ako „Internetová stránka“).
2.

Do súťaže a do žrebovania o vecné ceny uvedené v článku 4 nižšie budú zaradení aj tí Účastníci súťaže, ktorí anketové
otázky Prevádzkovateľa súťaže zodpovedia v telefonickom rozhovore s operátorom Prevádzkovateľa súťaže.

3.

Poskytovateľom výhier do súťaže je Prevádzkovateľ súťaže.

4.

Každý Účastník súťaže môže byť do tejto súťaže zaradený len raz.

5.

Podmienkou zaradenia do súťaže je aj pravdivé uvedenie osobných údajov týkajúcich sa osoby Účastníka súťaže, t.j.
meno, priezvisko, e-mail a telefonický kontakt. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže takého
Účastníka súťaže, ktorý neúplne alebo nepravdivo vyplnil (alebo ústne uviedol) svoje osobné údaje.
ČLÁNOK 4
Výhry, žrebovania a vyrozumenia výhercov

1.

Výhra v tejto súťaži je: poukážka na nákup v sieti „NAY Elektrodom“ vo výške 100 € (ďalej len „Výhra“).

2.

Celkový počet Výhier v tejto súťaži sú: 3.

3.

Každý Účastník súťaže môže získať najviac: 1 Výhru.

4.

Žrebovanie sa uskutoční v termíne 18.12.2015 po 18:00 hod., a to v priestoroch sídla Prevádzkovateľa súťaže.
V žrebovaní budú náhodne vyžrebovaní víťazi všetkých 3 Výhier spomedzi aktuálnych Účastníkov súťaže.

5.

V prípade, že z dôvodov na strane výhercu nebude možné takémuto výhercovi odovzdať Výhru najneskôr do 4 dní od
jeho vyžrebovania, Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu a následne ho
telefonicky kontaktovať so žiadosťou o odovzdanie Výhry najneskôr do 4 dní od vyžrebovania náhradného výhercu.
V prípade včasného neodovzdania Výhry aj náhradnému výhercovi z dôvodov na strane takéhoto náhradného výhercu,
si Prevádzkovateľ súťaže vyhradzuje právo neodovzdať príslušnú Výhru – a to na základe vlastného uváženia.

6.

Výhra bude odovzdaná len tomu Účastníkovi súťaže, ktorý spĺňa všetky podmienky a pravidlá súťaže uvedené v tomto
Súťažnom poriadku, bol vyžrebovaný Prevádzkovateľom súťaže a v súlade s týmto Súťažným poriadkom včas reagoval
na žiadosť Prevádzkovateľa súťaže o odovzdanie Výhry a poskytol potrebnú súčinnosť pri odovzdaní Výhry.

7.

Výherca nemá voči Prevádzkovateľovi súťaže právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu jej hodnoty v inej forme.
Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou
cestou.
ČLÁNOK 5
Súhlas s poskytnutím osobných údajov

1.

Každý Účastník súťaže v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) udeľuje
Prevádzkovateľovi súťaže súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme
Prevádzkovateľa súťaže po dobu 10 rokov pre účely tejto súťaže a pre marketingové účely Správcov klientov (vrátane
kontaktovania prostredníctvom e-mailu, pošty, krátkej textovej správy (SMS), telefónu alebo akéhokoľvek iného
spôsobu kontaktovania). Pre vylúčenie pochybností, Prevádzkovateľ súťaže nie je oprávnený kontaktovať žiadneho
Účastníka súťaže s akoukoľvek marketingovou ponukou finančných služieb bez predchádzajúceho súhlasu príslušného
Správcu klienta.

2.

Účastník súťaže svojou účasťou v tejto súťaži zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli použité
v plnom rozsahu na vyššie uvedené účely a spracovávané i prostredníctvom poverených tretích osôb na základe
poverenia od príslušného Správcu klienta.

3.

Účastník súťaže má všetky práva dotknutej osoby uvedené v príslušných ustanoveniach Zákona o ochrane osobných
údajov, a to predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania jeho osobných údajov, právo na informácie o
zdroji jeho osobných údajov, právo na odpis spracúvaných údajov, právo na opravu a likvidáciu jeho osobných údajov.
Účastník súťaže je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomnou výpoveďou doručenou Prevádzkovateľovi
súťaže alebo Správcovi klienta.
ČLÁNOK 6
Záverečné ustanovenia

1.

Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť súťažný poriadok počas priebehu súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť,
odložiť, prerušiť alebo zrušiť.

2.

Tento Súťažný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na ktorejkoľvek z Internetových stránok.
Prípadné zmeny Súťažného poriadku budú oznámené rovnako zverejnením na ktorejkoľvek z Internetových stránok.

3.

Ustanovenia tohto Súťažného poriadku, prevádzkovanie súťaže, samotný jej priebeh, ukončenie a vyhodnotenie
výsledkov súťaže sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.

4.

Účastníci súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadrujú súhlas s týmto Súťažným poriadkom.

V Považskej Bystrici, dňa 23.11.2015

EBG, a.s. ako Prevádzkovateľ súťaže

