PODMIENKY SÚŤAŽE –
KAŽDÝ PRENESENÝ ÚČET VYHRÁVA
1.

Organizátorom súťaže je Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka, so sídlom: Hodžovo námestie
3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, DIČ: 2020408522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, vložka číslo: 71/B, oddiel: Sa, tel.: 0850 850 555, email: info@raiffeisen.sk (ďalej len „organizátor“
alebo „Raiffeisen banka“). Orgánom dohľadu nad činnosťou organizátora je Národná banka Slovenska, Imricha
Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

2.

Cieľom súťaže je marketingová propagácia Raiffeisen banky. Súťaž prebieha na všetkých 66 pobočkách
Raiffeisen banky.

3.

Súťaž prebieha od 01.07.2019 do 31.08.2019.

4.

Výhrou v súťaži je neobmedzený počet výhry v hodnote 30 EUR, 2 x 50 EUR, 1 x 100 EUR a 1 x 300 EUR
a to pre každú pobočku.

5.

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá splní nasledovné podmienky:
a.

dosiahla minimálne 18 rokov veku,

b.

ku dňu 30.06.2019 nemá v Raiffeisen banke vedený žiadny účet , t. j. Osobný účet, Základný
zákonný účet, Štandardný zákonný účet, Osobitný účet ani Parádny účet,

c.

v období od 01.07.2019 do 31.08.2019 si v ktorejkoľvek pobočke Raiffeisen banky otvorí Parádny
účet (ďalej „Novootvorený Parádny účet“); uvedené sa nevzťahuje na Osobný účet a na tzv.
zákonné účty, t.j. základný zákonný účet, štandardný zákonný účet a osobitný účet,

d.

počas obdobia trvania súťaže podá v Raiffeisen banke žiadosť o presun svojho platobného účtu
vedeného v inej banke (ďalej „Stará banka“) na svoj Novootvorený Parádny účet.

6.

Súťažiaci, ktorý splnil podmienky podľa bodu 5 týchto súťažných podmienok, si vyžrebuje v deň splnenia
všetkých podmienok podľa bodu 4 jednu z možných výhrier a organizátorom súťaže mu bude odovzdané potvrdenie
o výške výhry. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je
oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom
skontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru
a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho. Výhru nie je možné vymeniť za
hotovosť alebo iné plnenie.

7.

Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť iba raz. V prípade, že si klient počas obdobia trvania súťaže
otvorí v Raiffeisen banke viac Parádnych účtov, výhra sa bude vzťahovať len na jeden Novootvorený
Parádny účet, na ktorom budú splnené všetky podmienky súťaže. Ak podmienky súťaže budú splnené na
viacerých Novootvorených Parádnych účtoch klienta, výhra bude pripísaná na ten Novootvorený Parádny
účet, ktorý bol počas obdobia trvania súťaže otvorený ako prvý v poradí.

8.

Súťažiacemu bude výška vyžrebovanej výhry pripísaná bezhotovostným prevodom na Novootvorený
Parádny účet najneskôr 10.9.2019, za predpokladu, že v čase pripisovania výhry budú splnené všetky
nasledovné podmienky: na Novootvorenom Platobnom účte nebude vedená exekúcia, Novootvorený
Parádny účet nebude v nepovolenom prečerpaní, Novootvorený Parádny účet nebude vo výpovednej
lehote, presun platobného účtu nebude Starou bankou zamietnutý. V prípade, že tieto podmienky vyplatenia
výhry nebudú splnené, výherca stráca na výhru nárok.

9.

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže, finanční sprostredkovatelia organizátora súťaže a
zamestnanci finančného sprostredkovateľa organizátora.

10. Organizátor je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia
podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

11. Organizátor si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predčasne ukončiť. Každá zmena
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súťažných podmienok je účinná zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

12. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadrujú súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzujú sa ich v plnom rozsahu
dodržiavať.

13. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú osobné údaje súťažiacich v
rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a poštové smerovacie číslo (PSČ) 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: info@raiffeisen.sk alebo písomne na adresu:
DPO, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava.
Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje
vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov.
V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka
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.
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