Podmienky súťaže „Konečne si môžete dovoliť“
I.

ORGANIZÁTOR

Organizátorom súťaže „Konečne si môžete dovoliť“ je Tatra banka, a. s., so sídlom
Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „Tatra
banka“), DIČ 2020408522, kontakt: tatrabanka@tatrabanka.sk, *1100 alebo 0800
00 1100, Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25
Bratislava.
II.

SÚŤAŽ A TERMÍN SÚŤAŽE

Súťaž s názvom „Konečne si môžete dovoliť“ prebieha v termíne od 12.07.2021
v 00:00 do 29.08.2021 v 23:59 SEČ. Účelom súťaže je marketingová propagácia
kreditných kariet pre súkromné osoby. Do súťaže sú zahrnuté nasledujúce
platobné karty: Visa štandard súkromná, Visa zlatá súkromná a Visa platinum.

III.

ÚČASŤ V SÚŤAŽI A PODMIENKY SÚŤAŽE

1. Súťažiaci je každý, kto uskutoční minimálne 1 platbu kreditnou kartou Visa
štandard súkromná, Visa zlatá súkromná alebo Visa platinum v období trvania
súťaže. Súťažiaci sa zaraďuje do záverečného zlosovania za každú platbu
uskutočnenú kreditnými kartami Visa štandard súkromná, Visa zlatá súkromná
alebo Visa platinum pričom platba nebude obmedzená na konkrétnu sumu ani
minimálnu či maximálnu výšku.
2. Do súťažných platieb sa nezapočítavajú platobné príkazy z kreditnej karty,
výbery hotovosti z bankomatu a špeciálne transakcie typu: nákup cudzej
meny, elektronické peňažné prevody, finančné služby a obchodovanie,
finančné platby v prospech iných inštitúcií, nákup cestovných šekov, hazardné
hry, lotérie a stávkovanie.
3. Do súťažných platieb sa započítavajú aj platby dodatkovou kreditnou kartou.
Súťažiacim v súťaži je výlučne držiteľ hlavnej kreditnej karty, držitelia
dodatkových kariet sa súťaže nezúčastňujú.
4. Pre započítanie do súťaže musia byť platby do 29.8.2021 aj zaúčtované.
5. Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba (ďalej len "účastník" alebo
"súťažiaci") s doručovacou adresou v SR, ktorá v deň zapojenia sa do súťaže
dosiahla vek 18 rokov a má spôsobilosť na právne úkony. Súťaže sa nemôžu

zúčastniť právnické osoby a zo súťaže sú vylúčení zamestnanci skupiny Tatra
banka. V prípade, že je už výhra odovzdaná a dodatočne sa preukáže
nesplnenie tejto podmienky, je osoba, ktorá výhru obdržala, povinná výhru bez
zbytočného odkladu vrátiť Organizátorovi.
6. Viacnásobná účasť v súťaži je možná, a to každou ďalšou platbou kreditnou
kartou Visa štandard súkromná, Visa zlatá súkromná alebo Visa platinum
v čase trvania súťaže.
7. Ak bude kreditná karta počas súťaže v statuse "zrušená klientom", resp.
"zrušená bankou", no budú na nej vykonané platby, táto kreditná karta nebude
zaradená do zlosovania.
8. Nárok na uplatnenie výhry zo súťaže nemôže súťažiaci previesť na iného
súťažiaceho alebo tretiu osobu.
9. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia
podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s
dobrými mravmi. Pokiaľ dôjde k priznaniu výhry súťažiacemu, u ktorého sa
následne ukáže, že nesplnil podmienky podľa týchto pravidiel, jeho nárok na
výhru zaniká a Organizátor vyžrebuje náhradného výhercu.
10. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy
vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
11. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania
výhry výhercovi. Organizátor nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú
súťažiaci či ďalšie osoby prípadne utrpia v súvislosti s účasťou na súťaži alebo
s použitím získanej výhry.
12. Tatra banka má právo podmienky tejto kampane kedykoľvek zmeniť alebo
odvolať, pričom zmenu alebo odvolanie týchto podmienok zverejní s uvedením
dňa účinnosti zmeny na stránke www.tatrabanka.sk

IV.

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú osobné
údaje súťažiacich v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová
adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom
spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk alebo
písomne na adresu: DPO, Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava. V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich
uchovávané iba po dobu nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov
organizátora súťaže. Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k
osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie
alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov - Súťažiaci má
právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

V.

VÝHRY

a) VÝHRA iPhone 12 (alebo podobný model)
Zahŕňa 1 ks telefónu iPhone 12. Do súťaže je vložených 5 ks telefónov iPhone
12.

b) VÝHRA Samsung Galaxy S21 (alebo podobný model)
Zahŕňa 1 ks telefónu Samsung Galaxy S21. Do súťaže je vložených 5 ks
telefónov Samsung Galaxy S21.
c) VÝHRA Apple Watch Series 6 (alebo podobný model)
Zahŕňa 1 ks hodiniek Apple Watch Series 6. Do súťaže je vložených 10 ks
hodiniek Apple Watch Series 6.
d) VÝHRA Garmin Venu Sq Music (alebo podobný model)
Zahŕňa 1 ks hodiniek Garmin Venu Sq Music. Do súťaže je vložených 10 ks
hodiniek Garmin Venu Sq Music.
Výhry získa maximálne 30 výhercov. resp. súťažiacich, ktorí boli vyhodnotení ako
výhercovia tejto súťaže (ďalej len "výherca"). Výherca môže vyhrať maximálne jednu
výhru v rámci súťaže.
(ďalej len „výhra“ alebo „výhra v súťaži“).
Súťažiaci sa súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto
výhry akékoľvek iné plnenie. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné
plnenie. Organizátor týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na
akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora, než sú plnenia uvedené v týchto
pravidlách.
V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. Vás upozorňujeme, že výhra
presahujúca sumu 350 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov
fyzických osôb vo výške rozdielu medzi sumou výhry a sumou 350 EUR (slovom:
tristopäťdesiat eur).

VI.

URČENIE VÝHERCOV

1. Výhercovia v súťaži budú určení losovaním vykonaným elektronickým
systémom Organizátora tak, že losovanie prebehne po skončení súťaže, avšak
najneskôr do 1 týždňa od ukončenia súťaže.
2. Vyžrebovaných výhercov upovedomí Organizátor súťaže z emailovej adresy
Organizátora sutaz_kreditnekarty@tatrabanka.sk najneskôr do dvoch
týždňov od žrebovania na kontaktné údaje, ktoré má organizátor súťaže k
dispozícii.
3. Okrem výhercov budú vyžrebovaní aj náhradníci, so stanoveným poradím.
O priebehu žrebovania bude spísaný zápis.

VII.

INFORMOVANIE O VÝHRE A ODOVZDANIE VÝHRY

1. Súťažiaci, ktorý získa nárok na výhru, sa to dozvie prostredníctvom e-mailu
alebo ďalších kontaktných údajov, ktoré má Organizátor k dispozícii po
vylosovaní elektronickým systémom Organizátora.

2. Organizátor nie je zodpovedný za prípady, kedy emailová informácia pre
výhercu o výhre spadne do priečinka SPAM.
3. Zaslanie osobných údajov musí súťažiaci uskutočniť elektronicky najneskôr do
5 pracovných dní od obdržania správy informujúcej o výhre, na adresu
sutaz_kreditnekarty@tatrabanka.sk
4. V prípade, že výherca nebude reagovať na e-mail informujúci o výhre so
žiadosťou o zaslanie údajov do 5 dní od zlosovania zo strany Organizátora,
výhra prepadne v prospech určeného náhradníka.
5. Odoslanie výhry sa uskutoční v termíne najneskôr do 30 dní od skončenia
súťaže a doručenia kompletných údajov výhercu Organizátorovi, za
predpokladu, že výherca splní všetky podmienky účasti v súťaži.
6. Organizátor nebude doručovať výhry na adresu mimo územia Slovenskej
republiky.
7. Výhry budú výhercom zaslané kuriérskou službou či poštou na náklady
Organizátora.
VIII.

INFORMOVANIE O VÝHERCOCH SÚŤAŽE

Zoznam výhercov bude zverejnený na webovom sídle organizátora súťaže vo
formáte Meno P., Mesto. Kompletný zoznam výhercov bude zverejnený najneskôr
do 30 pracovných dní od ukončenia súťaže.
IX.

POSTUP PRI REKLAMÁCIÁCH

1. Všetky reklamácie týkajúce sa priebehu súťaže a/alebo nedoručenia výhry
môžu byť zaslané písomne na adresu usporiadateľa: Tatra banka, a. s., so
sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1 alebo na kontaktnú e-mailovú
adresu: tatrabanka@tatrabanka.sk prípadne na telefónnom čísle *1100 alebo
0800 00 1100.
2. Reklamáciu posudzuje Organizátor v termíne do 30 dní od dátumu prijatia
reklamácie. Odpoveď bude zaslaná súťažiacemu na uvedenú kontaktnú
adresu.
3. Všetky reklamácie týkajúce sa priebehu súťaže a/alebo nedoručenia výhry
musia byť usporiadateľovi doručené najneskôr do dňa 30.09.2021
4. Osobné údaje zadané pri predložení reklamácie budú spracúvané výlučne
s cieľom uskutočnenia reklamačnej procedúry.
X.

NÁROKY SÚŤAŽIACICH

1. Organizátor týmto nie je voči súťažiacim nijako zaviazaný. Súťažiaci nemajú
nárok na žiadne iné plnenia zo strany Organizátora, než tie ako sú uvedené
v týchto pravidlách.
2. Výhra nie je právne vymáhateľná.

