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Štatút súťaže „Pozdravte kamošov a vyhrajte!“ 

(ďalej len „Štatút“) 

 
Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže realizovanej spoločnosťou Union poisťovňa, a. s., 

ako vyhlasovateľom súťaže, pod názvom Pozdravte kamošov a vyhrajte. Tento štatút je k dispozícii 

u vyhlasovateľa súťaže. 

 
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 01.07.2016 00:00 do 31.08.2016 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, ktorá je zároveň zaregistrovaná ako užívateľ na sociálnej sieti 

Facebook – www.facebook.com (ďalej len „Súťažiaci“). 

Zo súťaže sú vylúčené osoby: 

- v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k Vyhlasovateľovi (aj k ďalším osobám povereným 

zabezpečením tejto súťaže), 

- ktoré vykonávajú činnosť viazaných finančných agentov pre Union poisťovňu, a. s.  

a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z uvedených osôb vo vzťahu blízkych osôb v zmysle § 116 

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.  

 

4. Výhry 

Zo Súťažiacich budú vyžrebovaní 20 výhercovia, z ktorých každý získa balíček obsahujúci 

termosku albuquerque 0,5 l, príručnú lekárničku, set cestovných fľašiek do lietadla, 

cestovná súprava do lietadla, športový vak duffle, chladiacu tašku na 6 plechoviek (ďalej 

len „Výhra“). 

 

5. Pravidlá súťaže  

a) Súťaž je komunikovaná na sociálnej sieti www.facebook.com/Union.poistovna. Do 

súťaže je automaticky zaradený každý Súťažiaci, ktorý: 

a) v období trvania súťaže sa odfotí pri prezliekacej kabínke označenej logom 

Vyhlasovateľa v jednej z uvedených destinácií: 

Umag -Stella Maris, Rab Lopar - I Padova, Crikvenica - Omorika, Tučepi - 

Plaža Kraj/ Plaža Slatina, Brač - Bol Bretanide Kod Bola, Trogir- Plaža 

Kampa Vranjica, Makarska - Gradska Plaža, Omiš - Gradska Plaža, Baška - 

Plaža prema baškom polju, Ičiči - Uz Marinu a zároveň uverejní takúto 

fotografiu na sociálnej sieti Facebook na svojej užívateľskej ploche ako post 

verejný a použije v texte postu hashtag #kryjemaunion 

 

Súťažiaci budú zaradení do žrebovania toľkokrát, koľko postov, spĺňajúcich uvedené pravidlá 

súťaže zverejnia. 

 

6. Žrebovanie a odovzdanie výhier 

a) Vyhlasovateľ sa zaväzuje vyžrebovať a zverejniť na faceboooku profilové/užívateľské 

mená výhercov Výhier najneskôr do 15.09.2016.  

http://www.facebook.com/Union.poistovna
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b) Každý z výhercov bude o svojej Výhre upovedomený správou na sociálnej sieti Facebook, 

alebo komentárom k postu ktorý uverejnil, a to najneskôr do 15.09.2016. Vyhlasovateľ 

súčasne vyzve výhercu na oznámenie poštovej adresy, na ktorú mu Vyhlasovateľ zašle 

Výhru poštou.  

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

týždňa od vyzvania Vyhlasovateľom.  

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

Vyhlasovateľom, nárok na Výhru stráca.  

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

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

 

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, v zmysle bodu 6 štatútu, udeľuje 

Vyhlasovateľovi súhlas na zasielanie informácií a dokumentov súvisiacich s vytvoreným 

postom prostredníctvom elektronickej, poštovej alebo telefonickej komunikácie.  

c) 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, a to za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, 

odovzdania Výhry a za účelom zverejnenia jeho mena a priezviska na www.union.sk/.  

Poskytnutie uvedených osobných údajov je povinné a je podmienkou pre účasť v súťaži. 

 

 

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 si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné pravidlá a podmienky, vrátane 

zmeny doby trvania súťaže, 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 či 

podmienky 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 pravidlami a podmienkami súťaže, upravenými 

v Štatúte, a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.  

 

V Bratislave dňa ... 

 

 
 

https://www.union.sk/

