Štatút aktivity
„Vyplnenie dotazníka Bezpečné nakupovanie“
Preambula
Tento štatút aktivity „Vyplnenie dotazníka Bezpečné nakupovanie“ (ďalej len „štatút“) je
dokumentom, ktorý podrobne a záväzne upravuje pravidlá uvedenej aktivity tak, aby boli
presne a zrozumiteľne určené jej podmienky.
Vyhlasovateľ aktivity:
Všeobecná úverová banka, a.s., skrátený názov: VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 341/B (ďalej len „VÚB, a.s.“ alebo „Vyhlasovateľ“).
1.

2.
Predmet propagačnej aktivity:
VÚB, a.s. vyhlasuje aktivitu „Vyplnenie dotazníka Bezpečné nakupovanie“ (ďalej len
„aktivita“), v rámci ktorej je v súlade s pravidlami aktivity upravenými v tomto štatúte možné
získať zľavový kód v hodnote 10 € (slovom desať eur, ďalej len "odmena") na nákup vybraných
produktov (ďalej len "produktov") v e-shope www.mall.sk - 40 (slovom štyridsať) kusov
zľavových kódov do e-shopu www.mall.sk.

Čas konania aktivity
Aktivita trvá od 2.12. 2019 do 10.12. 2019.
3.

(ďalej spolu aj ako „čas konania aktivity“)
4.
Miesto konania aktivity
Aktivita bude prebiehať na webových stránkach www.bezpecnenakupy.sk a www.mall.sk.

(ďalej spolu aj ako „miesto konania aktivity“)
5.
Osoby oprávnené zúčastniť sa propagačnej aktivity a získať zľavový kód
5.1. Aktivity sa môže zúčastniť 40 (slovom štyridsať) návštevníkov webovej stránky
www.bezpecnenakupy.sk (ďalej len návštevník), ktorí v čase konania aktivity v zmysle bodu 3
dovŕšili vek 18 rokov a zároveň v čase konania aktivity v zmysle bodu 3 vyplnili dotazník
o prehliadaní webovej stránky www.bezpecnenakupy.sk (ďalej len „dotazník“).
5.2. Z aktivity sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k VÚB, a.s.
Z aktivity bude vylúčená každá osoba, ktorá získala odmenu v rozpore s dobrými mravmi alebo
platnými právnymi predpismi napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu aktivity.
5.3. Ak sa preukáže, že osoba je v pracovnom alebo obdobnom pomere k VÚB, a.s. alebo
odmenu nadobudla v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi alebo sa
zistí, že účasť osoby v aktivite nie je v súlade s ktoroukoľvek podmienkou, nárok tejto osoby
na odmenu nevzniká.
6.

Odmena

Odmenou je zľavový kód v hodnote 10 €, ktorý si môže návštevník uplatniť v e-shope
www.mall.sk do 5.1. 2020.

Za zdanenie odmeny zodpovedá výherca. Podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o
dani z príjmov v znení neskorších predpisov, je prijatá odmena v hodnote neprevyšujúcej
350,00 € od dane z príjmov oslobodená.
7.

Podmienky propagačnej aktivity

Odmenu môže získať ten návštevník, ktorý splní všetky podmienky uvedené v štatúte, vrátane
nasledovných podmienok:
- Bude jedným z návštevníkov, ktorí počas trvania aktivity v zmysle bodu 3 vyplnia dotazník na
webovej stránke www.bezpecnenakupy.sk
Návštevník môže získať maximálne jeden unikátny zľavový kód.
Zľavový kód má časovo obmedzenú platnosť do 5.1.2020.
8.

Odovzdanie odmeny

Odmena bude poskytnutá účastníkovi aktivity výlučne v prípade, ak výhru neodmietne. V
prípade, ak návštevník v deň vyplnenia dotazníku nedovŕšil 18. rok veku, Vyhlasovateľ si
vyhradzuje právo požadovať potrebný súhlas zákonného zástupcu s prijatím a prevzatím
odmeny.
Vyhlasovateľ má právo odmenu návštevníkovi neodovzdať, alebo odobrať v prípade, ak
návštevník nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto štatútu.
Účastník aktivity môže odmenu odmietnuť, a to odoslaním e-mailu o odmietnutí odmeny na
adresu marcom@vub.sk do 1 kalendárneho dňa odo dňa oznámenia o odmene zo strany
Vyhlasovateľa.
Účastník aktivity sa zapojením do súťaže vyjadruje svoj súhlas s pravidlami a podmienkami
aktivity stanovenými týmto štatútom aktivity. VÚB, a.s. si vyhradzuje právo neodovzdať alebo
odobrať odmenu v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto
štatútu. VÚB, a.s nehradí návštevníkovi žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s
odmenou alebo plnením podmienok tohto štatútu. VÚB, a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za
prípadné škody vzniknuté v súvislosti s používaním odmeny.
11.

Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút aktivity alebo odvolať aktivitu

Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút:
Vyhlasovateľ má právo zmeniť štatút, najmä v prípadoch, ak by mu hrozila škoda.
Právo vyhlasovateľa odvolať aktivitu:
Vyhlasovateľ má právo odvolať aktivitu, najmä v prípadoch, ak by mu hrozila škoda.
Spôsob zmeny štatútu súťaže alebo odvolania aktivity:
Na účinnú zmenu štatútu alebo odvolanie aktivity sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zmenu
štatútu alebo odvolanie aktivity zverejnil na stránke www.vub.sk .

12.

Záverečné ustanovenia

Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia aktivity na
internetovej adrese www.vub.sk. VÚB, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu štatútu.
Vyhlasovateľ aktivity zabezpečí ochranu osobných údajov účastníkov aktivity a bankového
tajomstva v zmysle platných právnych predpisov.
V prípade rozporu ustanovení štatútu týkajúcich sa aktivity alebo nejasností týkajúcich sa
výkladu tohto štatútu, vyhlasovateľ tieto rozpory alebo nejasnosti vysvetlí, resp. má právo na
jednostrannú opravu rozporov a nejasnosti v štatúte.
Na právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom
najbližšie.
V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré by vznikli v súvislosti so aktivitou, sa jednotliví účastníci
a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
Každý má právo nahliadnuť do tohto štatútu. Štatút je k dispozícii na internetovej adrese
www.bezpecnenakupy.sk .

V Bratislave, dňa 2.10. 2019 VÚB, a.s.

