PRAVIDLÁ
MARKETINGOVEJ SÚŤAŽE
VYHRAJTE VIANOČNÝ DARČEK
S UNICREDIT BANK
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok marketingovej súťaže Vyhrajte vianočný darček s UniCredit Bank (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 činnosť
na území Slovenskej republiky 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, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Po, vložka 2310/B (ďalej len „Banka“ alebo „UniCredit Bank“).
2. Pojmy
Trvanie – Súťaž prebieha v období od 14. 12. 2018 do 31. 12. 2018. Banka si vyhradzuje právo Súťaž zmeniť, predĺžiť alebo ju predčasne
ukončiť. Podmienky Súťaže alebo informácie o akejkoľvek zmene budú zverejnené na www.unicreditbank.sk.
Zamestnanec – každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je ku dňu začiatku Súťaže v pracovnom pomere s UniCredit Bank alebo
s Vybranou spoločnosťou zo skupiny UniCredit vrátane Zamestnancov mimo evidenčného stavu (napr. Zamestnancov na materskej
a rodičovskej dovolenke).
Vybrané spoločnosti skupiny UniCredit – UniCredit Leasing Slovakia, a.s., vrátane UniCredit Fleet Management, s.r.o., a UniCredit pojišťovací
maklérská, spol. s r.o., alebo UniCredit Services S.C.p.A. (UBIS), alebo UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. (ďalej len UniCredit
Factoring), alebo Value Transformation Services – organizačná zložka podniku zahraničnej osoby – výlučne zamestnanci, ktorí sú uvedení
v zozname evidovanom na útvare HR Servise Center. Tu sú zahrnutí aj členovia UCTAM (UniCredit Turn-Around Management).
Klient – každá osoba, ktorá má počas Trvania Súťaže aktívny obchodný vzťah s Bankou a je majiteľom niektorého z produktov Banky.
3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
Účastníkom Súťaže je len fyzická osoba vo veku 18 rokov a viac, s trvalým bydliskom v Slovenskej republike, ktorá je v čase konania Súťaže
Klientom (ďalej len „účastník“, „účastník Súťaže“ alebo „súťažiaci“).
Zo Súťaže sú vylúčení všetci Zamestnanci.
4. ZAPOJENIE DO SÚŤAŽE
4.1 Do Súťaže je možné sa zapojiť nasledovnými spôsobmi:
A. prostredníctvom formulára dostupného z e-mailom zaslaného odkazu. Banka zašle odkaz na e-mailovú adresu Klienta
evidovanú v bankovom systéme. Klient sa do Súťaže zaregistruje odoslaním formulára s opisom svojho hmotného vianočného
priania do maximálnej ceny 800 €,
B. prostredníctvom formulára dostupného na obchodnom mieste UniCredit Bank. Klient sa do Súťaže zaregistruje vyplnením
formulára s opisom svojho hmotného vianočného priania do maximálnej ceny 800 €. Formulár pred odovzdaním bankári
k zaevidovaniu do Súťaže musí byť podpísaný účastníkom Súťaže,

C. prostredníctvom formulára dostupného na odkaze na Súťažnom poste facebookového profilu Banky. Klient sa do Súťaže
zaregistruje odoslaním formulára s opisom svojho hmotného vianočného priania do maximálnej ceny 800 €.
4.2. Dĺžka opisu priania nie je stanovená. V prípade, ak cena priania bude prevyšovať sumu 800 €, prianie bude vyradené zo Súťaže.
5. VÝHRA
Konkrétne prianie do maximálnej sumy 800 € vybrané odbornou porotou.
Každý účastník Súťaže môže napísať len jedno prianie a môže získať len jednu výhru. Nemožno skladať svoje priania z niekoľkých do súhrnnej
sumy 800 €. V prípade, ak cena priania bude nižšia než 800 €, výherca nemá nárok na doplatenie rozdielu do maximálnej výšky.
6. VÝBER VÝHERCOV A ODOVZDANIE VÝHRY
6.1. Dňa 3. 1. 2019 z registrovaných prianí vyberie odborná porota 10 najoriginálnejších ako výhercov. Odbornú porotu bude tvoriť 5 zástupcov
usporiadateľa z oddelenia Customer Experience a Customer Initiatives.
6.2. Výhercovia budú o svojej výhre informovaní usporiadateľom Súťaže telefonicky prostredníctvom kontaktu uvedeného v bankovom systéme
a budú vyzvaní oznámiť svoje vianočné prianie na overenie. V prípade, ak vianočné prianie oznámené pri telefonickom overení bude zhodné
s vybraným prianím daného účastníka, výhra bude odovzdaná.
6.3. Výhercom bude výhra doručená prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.
7. SÚHLAS ÚČASTNÍKA SÚŤAŽE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kampaňový klient poskytnutím údajov pre identifikáciu usporiadateľovi (ako prevádzkovateľovi) v súlade so Všeobecným nariadením
o ochrane osobných údajov (GDPR) v platnom znení, berie na vedomie informácie o spracovaní osobných údajov. Spracúvané sú osobné údaje
najviac v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a telefónny kontakt uvedený v bankovom systéme , a to na účely vyhodnotenia Kampane
a zasielania odmeny. Doba uchovávania údajov pre uvedený účel je 1 rok od skončenia kampane. Účastník kampane má práva v súlade
s GDPR, najmä právo požadovať prístup k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, právo na obmedzenie spracúvania údajov alebo ich
vymazanie, a to písomnou formou na adresu usporiadateľa.
8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Podmienky Súťaže sú prístupné na internetových stránkach www.unicreditbank.sk. Akékoľvek prípadné zmeny podmienok Súťaže budú
zverejnené na Obchodných miestach Banky a na týchto internetových stránkach a zmena bude účinná momentom zverejnenia na týchto
webových stránkach. Na výhru neexistuje právny nárok a nie je súdne vymožiteľná. Platnosť podmienok je časovo obmedzená.

V Bratislave dňa 10. 12. 2018

