PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ SÚŤAŽE
VYHRAJTE VO VIANOČNEJ SÚŤAŽI
SO SMART BANKINGOM
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok marketingovej súťaže „Vyhrajte vo vianočnej súťaži so Smart Bankingom“ (ďalej
len „Súťaž“). Tento dokument je pre klientov jediným podkladom, ktorý upravuje podmienky tejto Súťaže. Podmienky Súťaže možno meniť len
vo forme písomných dodatkov k tomuto dokumentu.
1. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR
Usporiadateľom a organizátorom Súťaže je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Praha 4-Michle, Želetavská 1525/1,
PSČ: 140 92, IČO: 64948242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, vykonávajúca
na území Slovenskej republiky činnosť prostredníctvom organizačnej zložky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Po, vložka 2310/B (ďalej len „Banka“ alebo „UniCredit Bank“).
2. POJMY
Trvanie – Súťaž sa koná v období od 15. 12. 2020 do 31. 12. 2020.
Banka si vyhradzuje právo Súťaž zmeniť, predĺžiť alebo ju predčasne ukončiť. Podmienky Súťaže alebo informácie o akejkoľvek zmene budú
zverejnené na www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/obchodne_podmienky.
Účastník Súťaže, Súťažiaci – fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá sa počas Trvania Súťaže prihlási do aplikácie Smart Banking a prečíta
si v sekcii Správy Vianočné prianie od Banky.
Smart Banking – mobilná aplikácia Banky určená na správu finančných prostriedkov na účte klienta.
Zamestnanec – každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je ku dňu začiatku Súťaže v pracovnom pomere s Bankou, a to vrátane
Zamestnancov mimo evidenčného stavu (napr. Zamestnancov na materskej a rodičovskej dovolenke).
Odmena – voucher na nákup v hodnote 40 EUR v internetovom obchode mall.sk.
Zo Súťaže sú vylúčení všetci Zamestnanci.
3. ZAPOJENIE DO SÚŤAŽE
3.1 Do Súťaže bude zapojený klient, ktorý prostredníctvom aplikácie Smart Banking dostane push notifikáciu a v sekcii Správy Vianočné prianie.
3.2 Do Súťaže sa Súťažiaci zapojí tak, že sa po získaní push notifikácie prihlási do Smart Bankingu a prečíta si Unitra aplikácie správu
s Vianočným prianím, a to najneskôr do 31. 12. 2020.
3.3 Dňa 1. 1. 2021 bude vyžrebovaných 100 výhercov zo Súťažiacich, ktorí splnili podmienku 3.2.
4. ODMENA A JEJ ODOVZDANIE
Každý vyžrebovaný výherca 11. 1. 2021 dostane do Smart Bankingu správu o tom, že vyhral. Po prečítaní správy mu bude 1. 2. 2021 Odmena
distribuovaná na e-mail vedený v bankovom systéme Banky.
V prípade, ak si vyžrebovaný výherca správu o výhre do 31. 1. 2021 neprečíta, nebude mať v bankovom systéme uvedený e-mail, bude
mať v bankovom systéme uvedený neplatný e-mail, bude Odmena poskytnutá náhradnému výhercovi.

5. SÚHLAS ÚČASTNÍKA SÚŤAŽE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účastník Súťaže poskytnutím informácií usporiadateľovi (ako prevádzkovateľovi) v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných
údajov (GDPR) v platnom znení berie na vedomie informácie o spracovaní osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Účastník Súťaže má práva v súlade s GDPR, najmä právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať
ich likvidáciu, a to písomnou formou na adresu usporiadateľa.
6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Podmienky Súťaže sú prístupné na internetových stránkach www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/obchodne_podmienky. Akékoľvek prípadné
zmeny podmienok Súťaže budú zverejnené na obchodných miestach Banky a na vyššie uvedenej internetovej stránke a zmena bude účinná
momentom zverejnenia na vyššie uvedenej internetovej stránke. Na Odmenu neexistuje právny nárok a nie je súdne vymožiteľná. Platnosť
Súťaže je časovo obmedzená.

V Prahe dňa 10. 12. 2020.

