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Štatút súťaže „SMS poistenie“
(ďalej len „Štatút“)
1.

Vyhlasovateľ súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Union poisťovňa, a.s., so sídlom Bajkalská 29/A, 813 60
Bratislava, IČO: 31322051 (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

2.

Trvanie súťaže
Súťaž prebieha v termíne od 15.06.2017 00:01 do 30.09.2017 do 23:59 hod.

3.

Podmienky účasti v súťaži
Súťažiť môže fyzická osoba staršia ako 16 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
okrem osôb v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k Vyhlasovateľovi a ďalším osobám povereným
zabezpečením tejto súťaže a viazaných finančných agentov pre Union poisťovňu, a. s. (ďalej len
„Súťažiaci“).

4.

Výhry
Zo Súťažiacich budú vyžrebovaní 4 výhercovia, z ktorých:
jeden hlavný výherca získa smartfón Caterpillar S60 a
traja výhercovia získajú balíčky pre cestovateľov v hodnote 80,- Eur (ďalej len „Výhra“).

5.

Pravidlá súťaže
Do súťaže je automaticky zaradený každý Súťažiaci, ktorý v období trvania súťaže uzavrie cestovné
poistenie v Union poisťovni, a.s. cez SMS alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Union mobilné SMS
poistenie.

6.

Žrebovanie a odovzdanie výhier
a) Vyhlasovateľ sa zaväzuje pomocou generátora náhodných čísiel vyžrebovať výhercov a zverejniť
výhercov na svojej facebook-ovej stránke do 16.10.2017. Zároveň sa vyhlasovateľ zaväzuje poslať
Výhru na adresu uvedenú výhercom. Výherca oznámi Vyhlasovateľovi na jeho výzvu svoju adresu
na zaslanie Výhry.

7.

Ochrana osobných údajov
a) Prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších právnych predpisov je Vyhlasovateľ - spoločnosť Union poisťovňa, a.s., so sídlom
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051.
b) Súťažiaci zaslaním kontaktných údajov udeľuje Vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním svojich
osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, vek, obec trvalého pobytu a doručovacia adresa v
súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8.

Záverečné ustanovenia
a) Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát
elektronickými prostriedkami.
b) Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť zo súťaže Súťažiacich, ktorí porušia pravidlá či podmienky
súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi, a odobrať im Výhru, ak už bola odovzdaná.
c) Účasťou v súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže, upravenými
v Štatúte, a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

V Bratislave dňa 29.05.2017

Ing. Tomáš Kalivoda, v.r.
Riaditeľ sekcie komerčného
poistenia

Ing. Katarína Serbinová, v.r.
Manažér digitálneho marketingu
a predaja

Ing. Maroš Pánik, v.r.
Špecialista digitálneho
marketingu a predaja

