PODMIENKY SÚTAŽE SPORTE INVESTIČNE
1.

Organizátorom súťaže „Sporte investične“ (ďalej len „súťaž“) je Tatra Asset Management, správ.
spol., a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968, zapísaná v registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa , vložka číslo: 1689/B (ďalej len „organizátor súťaže“).
2. Účelom súťaže je marketingová propagácia novej možnosti otvorenia Investičného sporeniaTB.
prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka (ďalej len „MA TB“)
3. Výhrou v súťaži je mimoriadna platba do Investičného sporeniaTB bližšie definovaná v bode 6
.
4. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto splní nasledovné podmienky:
a) V období od 14.9.2020 (vrátane) do 31.10.2020 (vrátane) si otvorí Investičné sporenieTB
prostredníctvom MA TB;
b) V čase otvorenia Investičného sporeniaTB podľa písm. a) tohto bodu dosiahne minimálne 18
rokov veku;
c) Na Investičné sporenieTB otvorené v súlade s písm. a) a b) tohto bodu pošle najneskôr do
31.12.2020 aspoň dve platby (pravidelnú alebo mimoriadnu) v akejkoľvek výške. Podmienka
podľa tohto písmena sa považuje za splnenú, ak sú príslušné platby do 31.12.2020 pripísané
na bežný účet príslušného podielového fondu spravovaného organizátorom súťaže.
5. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže ľubovoľným počtom Investičných sporeníTB otvorených
v súlade s bodom 4, pričom do žrebovania bude zaradené každé takéto Investičné sporenieTB.
6. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercov dňa 15.01.2021. Vyžrebovaní výhercovia získajú
mimoriadnu platbu do Investičného sporeniaTB v nasledovnej výške:
1. miesto – 300 Eur
2. miesto – 200 Eur
3. miesto – 100 Eur
4. – 103. miesto – 50 Eur
Výhra bude výhercom pripísaná na výherné Investičné sporenieTB do 31.01.2021.
7. Vyžrebovaných výhercov upovedomí organizátor súťaže najneskôr do dvoch týždňov od žrebovania
na kontaktné údaje, ktoré má organizátor súťaže k dispozícii.
8. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
9. 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 Asset Management sprav. spol., a.s., 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.
10. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci skupiny Tatra banka.
11. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže,
porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

12. Podmienky súťaže budú zverejnené na webovom sídle organizátora súťaže. Organizátor súťaže si
vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.
Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením na webovom sídle organizátora súťaže.
13. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát
elektronickými prostriedkami.
14. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich
v plnom rozsahu dodržiavať.

V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych
predpisov sú od dane oslobodené prijaté výhry alebo ceny neprevyšujúce sumu 350 EUR za cenu
alebo výhru.

