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Štatút súťaže „Tankuje Vás drahé PZP? Vypočítajte si cenu 

poistenia a vyhrajte poukážku na OMV pumpu“ 

(ďalej len „Štatút“) 

 

 
1. Vyhlasovateľ súťaže  

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Union poisťovňa, a.s., so sídlom Bajkalská 29/A, 

813 60 Bratislava, IČO: 31322051, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 383/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“).  

 

2. Trvanie súťaže  

Súťaž prebieha v termíne od 01.05.2016 00:00 do 31.05.2015 do 23:59 hod.  

 

3. Podmienky účasti v súťaži  

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na 

území Slovenskej republiky (ďalej len „Súťažiaci“).  

 

4. Výhry 

Predmetom súťaže sú nasledovné druhy vecných výhier (ďalej len „Výhra“): 

a) 20 ks nákupných poukážok, vydaných spoločnosťou OMV Slovensko s.r.o., v hodnote 

10 EUR / ks  

 

5. Pravidlá súťaže  

a) Súťaž je komunikovaná na webovej stránke www.union.sk a v online formulári na 

webovej adrese: https://www.union.sk/povinne-zmluvne-poistenie-online (ďalej len 

„Formulár“) 

b) Do súťaže je automaticky zaradený každý návštevník stránky, spĺňajúci podmienky 

súťaže podľa článku 3. tohto štatútu, ktorý: 

a. si v období trvania súťaže vypočíta cenu poistenia na adrese 

https://www.union.sk/povinne-zmluvne-poistenie-online,  

b. v 1. kroku Formulára vyplní svoje nepovinné kontaktné údaje v rozsahu e-

mailová adresa a telefónne číslo, 

c. kliknutím na tlačidlo „Zobraziť cenu“ prejde na 2. krok formulára. 

c) Počet prihlásení sa do súťaže na jedného súťažiaceho nie je obmedzený. 

 

6. Žrebovanie a odovzdanie výhier 

a) Vyhlasovateľ sa zaväzuje vyžrebovať a zverejniť mená výhercov týchto Výhier najneskôr 

do 15.06.2016. Mená výhercov budú zverejnené na stránke www.union.sk v sekcii 

„Novinky“ (ďalej len „Stránka“).  

b) Každý z výhercov bude o svojej Výhre upovedomený e-mailom na adresu, ktorú uviedol 

pri prihlásení do súťaže, a to najneskôr do 15.06.2015. Vyhlasovateľ súčasne vyzve 

výhercu na zaslanie poštovej adresy, na ktorú Vyhlasovateľ zašle Výhru poštou.  

c) Výherca je povinný oznámiť Vyhlasovateľovi poštovú adresu pre doručenie výhry do 1 

týždňa od vyzvania Vyhlasovateľom.  

d) Pokiaľ Výherca nezašle Vyhlasovateľovi poštovú adresu do 1 týždňa od vyzvania 

Vyhlasovateľom, nárok na Výhru stráca.  

e) Vyhlasovateľ má povinnosť odoslať výhercovi Výhru na ním zaslanú poštovú adresu do 

2 týždňov od doručenia informácie o poštovej adrese podľa písm. c) tohto bodu.  

 

 

https://www.union.sk/povinne-zmluvne-poistenie-online
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Poisťovateľ: Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 
IČO: 31322051, DIČ: 2020800353, zapísaná v OR OS BA1, odd. Sa, vl.č.383/B 

www.union.sk 

IČO: 31322051, DIČ: 2020800353, zapísaná v OR OS BA1, odd. Sa, vl.č.383/B direct@union.sk      

  

 

 

 

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 vyplnením kontaktných údajov v 1. kroku Formulára udeľuje Vyhlasovateľovi 

súhlas na zasielanie informácií a dokumentov súvisiacich s vytvorenou ponukou 

prostredníctvom elektronickej, poštovej alebo telefonickej komunikácie.  

c) Súťažiaci vyplnením kontaktných údajov v 1. kroku Formulára zároveň udeľuje 

Vyhlasovateľovi súhlas s elektronickým spracovaním svojich osobných údajov v súlade so 

zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to 

za účelom odovzdania Výhry a za účelom zverejnenia jeho mena a priezviska na 

Stránke.  

d) Udelenie Súhlasu je časovo obmedzené na obdobie 2 rokov odo dňa skončenia súťaže. 

Súťažiaci je počas tohto obdobia oprávnený písomne požiadať Vyhlasovateľa o 

bezplatné poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracovávané. 

Pred uplynutím uvedeného obdobia je súťažiaci oprávnený svoj Súhlas odvolať a žiadať, 

aby boli jeho osobné údaje odstránené z databázy Vyhlasovateľa, a to písomne na 

adresu Vyhlasovateľa. Odvolanie Súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia 

Vyhlasovateľovi. Vyhlasovateľ je zároveň povinný vykonať opravu alebo doplnenie 

osobných údajov súťažiaceho tak, aby boli pravdivé a presné.  

 

8. Dane  

a) Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a výhercovia sú 

povinní pri zdanení Výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré získajú 

výhercovia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona o dani z príjmov výhry 

neprevyšujúce výšku 350,00 Eur nepodliehajú zdaneniu.  

 

9. Záverečné ustanovenia  

a) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky alebo súťaž 

predčasne ukončiť. 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 súťaže 

alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi, a odobrať im Výhru, ak už bola 

odovzdaná.  

c) Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie, že na výhru nie je právny nárok. Účasťou v 

súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom 

rozsahu dodržiavať.  

 

 


