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PODMIENKY SÚŤAŽE 
UŠETRITE S NAMI NA PARÁDNOM NÁKUPE 

 

Tatra banka, a.s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 
06 Bratislava, IČO: 00 686 930, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 

I, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B, bankové povolenie udelené Tatra banke, a.s. rozhodnutím Národnej 

banky Slovenska č. UBD-1788/1996 v spojitosti s rozhodnutiami č. UBD-22-1/2000, UBD-861-2/2000, 
UBD- 762/2002,  UBD-404/2005,  OPK-1156/3-2008,  OPK-11394/2-2008,  OPK-18065/2009,  ODB-

12320-3/2010 a rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-007/2002/OCP (ďalej len „Banka“ 
alebo „Organizátor súťaže“) týmto vyhlasuje súťaž „Ušetrite s nami na parádnom nákupe“ (ďalej len 

„Súťaž“) za účelom marketingovej propagácie Banky a zvýšenia informovanosti o produktoch a 

službách Banky a zverejňuje nasledovné podmienky súťaže (ďalej len „Podmienky súťaže“). 

 

I. Trvanie a forma realizácie Súťaže 

 

1. Súťaž prebieha od 13.02.2023 do 12.03.2023 (ďalej len „Trvanie súťaže“). 

2. Súťaž prebieha vo forme zanechania kontaktných údajov na webovej stránke 

https://www.raiffeisen.sk/paradnezlavy/. 

 

II. Súťažiaci a zapojenie sa do súťaže 

 

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto splní nasledovné podmienky: 

a) dosiahol vek 18 rokov, 

b) na webovej stránke súťaže https://www.raiffeisen.sk/paradnezlavy/ vyplní formulár, do 
ktorého zadá svoje meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a PSČ obce trvalého 

pobytu (ďalej len „webový formulár“), 
c) odošle vyplnený webový formulár kliknutím  na tlačidlo „Odoslať“, čím  vyjadrí  súhlas      

s Podmienkami súťaže 
(ďalej len „Súťažiaci“). 

2. Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Tatra banky, a.s., vrátane zamestnancov Tatra banky, a. s., 

organizačná zložka podniku Raiffeisen banka, zamestnanci Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 

Tatra banky, a.s., Tatra Asset Management, správ. spol., a.s, zamestnanci spoločnosti PS:Digital 
s.r.o. 

3. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz. Duplicitné prihlásenia Organizátor súťaže nebude 
zohľadňovať. 

4. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo Súťaže Súťažiacich, ktorí nesplnia Podmienky 
súťaže, porušia Podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi. 

 

III. Výhry v Súťaži 

 

1. Výhrou v súťaži je zľavový kupón, ktorý si vie výherca uplatniť na nákup v internetovom 
obchode MALL.SK. Hodnotu zľavového kupónu si výherca vyžrebuje na webovej stránke 

https://www.raiffeisen.sk/paradnezlavy/ z nasledovných výhier: 

 

Počet zľavových kupónov Hodnota Hodnota minimálneho nákupu 

7000 ks 3 € 15 € 

800 ks 5 € 15 € 

120 ks 10 € 20 € 

50 ks 20 € 30 € 

20 ks 50 € 70 € 

10 ks 100 € 120 € 

http://www.raiffeisen.sk/paradnezlavy/
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2. Platnosť zľavového kupónu je do 13.04.2023. 
3. Každý zľavový kupón je možné využiť len jedenkrát. 

4. Zľavový kupón je možné uplatniť na celý sortiment vrátane zľavneného tovaru, s výnimkou 
akčných setov a tovaru predávaného v rámci partnerského predaja 

5. Na jednom tovare nie je možné vzájomne kombinovať viaceré zľavové kódy. 

6. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť ani iné plnenie. 
7. Podmienky uplatnenia zľavových kupónov stanovuje MALL.SK. Podrobné podmienky pre 

využitie kupónov nájdete na https://www.mall.sk/zlavove-kody-kupony. V prípade otázok 

kontaktujte MALL.SK na čísle 02/5826 7310. 

 
IV. Odovzdanie výhry 

 

1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo poveriť  odovzdaním zľavového kupónu Výhercovi      
v zmysle Podmienok súťaže spoločnosť PS:Digital s.r.o., IČO: 47 585 439, so sídlom Šustekova 
5, Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sro, vložka č. 95596/B. 

2. Zľavový kupón bude zaslaný Výhercovi na telefónne číslo, ktoré nám Výherca za týmto účelom 

zadal vo webovom formulári podľa bodu II.1 Podmienok súťaže a to najneskôr do 2 pracovných 
dní od odoslania Formulára. 

3. Vyplnené telefónne číslo musí byť jedinečné a nesmie sa opakovať. Na jedno telefónne číslo 
bude zaslaný len jeden zľavový kupón. 

 

V. Ochrana súkromia a osobných údajov 

 

1. Na účely zabezpečenia priebehu 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). 

2. Zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je možné kontaktovať e-mailom na adresu 
info@raiffeisen.sk alebo písomne na adresu DPO, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 
06 Bratislava. 

3. V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje Súťažiacich uchovávané iba po dobu 

nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov Organizátora súťaže. 
4. 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. 

5. Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

6. Súťažiaci zároveň berie na vedomie, že Organizátor súťaže poveril spracúvaním osobných 

údajov sprostredkovateľa, ktorým je spoločnosť PS:Digital s.r.o., IČO: 47 585 439, so sídlom 
Šustekova 5, Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 

I, oddiel: Sro, vložka č. 95596/B. 

7. Súťažiaci pre prípad výhry v Súťaži súhlasí s tým, že jeho krstné meno a iniciála priezviska       
budú zverejnené na webovom sídle Organizátora súťaže v rámci sekcie Súťaže ako meno 

Výhercu. 
 

VI. Záverečné ustanovenia 
 

1. Účasťou v Súťaži Súťažiaci vyjadruje súhlas s Podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom 
rozsahu dodržiavať. 

2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Podmienky súťaže alebo Súťaž 

odvolať. Zmenu Podmienok súťaže alebo odvolanie Súťaže Organizátor súťaže zverejní na 

svojom webovom sídle www.raiffeisen.sk. Zmena Podmienok súťaže alebo odvolanie Súťaže 

https://www.mall.sk/zlavove-kody-kupony
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nadobúda účinnosť dňom uvedenom v zverejnenom oznámení alebo dňom zverejnenia 
uvedeného oznámenia. 

3. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose 

dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou webovej stránky. 
4. V zmysle § 8 ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov hodnota výhry presahujúca sumu 350 EUR podlieha dani z príjmov 
fyzických osôb vo výške rozdielu medzi hodnotou výhry a sumou 350 EUR.  

5. Podmienky súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 13.02.2023. 

 

V Bratislave, dňa 13.02.2023 


