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Pravidlá a mechanika súťaže  „Súťaž s mAppkou“ 
 

Nasledujúci text predstavuje úplné a záväzné pravidlá súťaže „Súťaž s mAppkou” (ďalej len „súťaž“). 

Tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“) sú počas celej doby trvania súťaže dostupné online na 

stránke: www.mbank.sk/mappka 

 

1. Vyhlasovateľ súťaže 
Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť mBank S.A. so sídlom Senatorska 18, 00-

950 Varšava, Poľská republika, akciová spoločnosť, zapísaná v Národnom súdnom registri 

vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 12. obchodné oddelenie, pod číslom KRS 

0000025237, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom: 

Obchodné meno: mBank S. A., pobočka zahraničnej banky 

Identifikačné číslo (IČO): 36 819 638, DIČ: 2022429156 

Sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava 

Právna forma: pobočka zahraničnej banky (ďalej len „mBank“). 

 
 

2. Miesto a doba trvania súťaže 
2.1 Súťaž bude prebiehať na webovej stránke www.mbank.sk/mappka (ďalej len „stránka 

súťaže“).  

2.2 Súťaž prebehne od okamihu vyhlásenia súťaže dňa 3.9.2018 do 28.10.2018 23:59:59 hodín  

ďalej len „doba trvania súťaže“) 

2.3 Súťaž bude rozdelená do 8 súťažných kôl, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich obdobiach: 

- prvé súťažné kolo od okamihu vyhlásenia súťaže dňa 3.9.2018 do 9.9.2018 23:59:59  hodín, 

- druhé súťažné kolo od 10.9.2018 do 16.9.2018 23:59:59 hodín, 

- tretie súťažné kolo od 17.9.2018 do 23.9.2018 23:59:59 hodín, 

- štvrté súťažné kolo od 24.9.2018 do 30.9.2018 23:59:59 hodín, 

- piate súťažné kolo od 1.10.2018 do 7.10.2018 23:59:59 hodín  

- šieste súťažné kolo od 8.10.2018 do 14.10.2018 23:59:59 hodín 

- siedme súťažné kolo od 15.10.2018 do 21.10.2018 23:59:59 hodín 

- ôsme súťažné kolo od 22.10.2018 do 28.10.2018 23:59:59 hodín (ďalej len „súťažné kolá“ 

alebo „súťažné kolo“). 

 

3. Podmienky účasti v súťaži 
3.1 Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na 

území Slovenskej republiky, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je klientom mBank, v ktorej 

má vedený štandardný osobný účet mKonto a/alebo podnikateľský účet mKonto Biznis (ďalej 

len „súťažiaci“).  

3.2 Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k mBank a 

osobám podieľajúcim sa na zabezpečení priebehu súťaže. 

3.3 Podmienkou účasti v súťaži je registrácia súťažiaceho podľa článku 4 týchto pravidiel, splnenie 

súťažnej úlohy podľa článku 4 týchto pravidiel, súhlas s týmito pravidlami a súhlas so 

spracúvaním osobných údajov. 

 

4. Súťažná úloha 
4.1 Súťažnou úlohou je v dobe trvania jednotlivých súťažných kôl zaplatiť v každom aspoň 

jedenkrát prostredníctvom služby Google Pay, ktorá je integrovaná v mobilnej aplikácii mBank. 

Ďalej je súťažiaci povinný sa do súťaže jednorázovo registrovať prostredníctvom súťažnej 

stránky, a to odoslaním vyplneného registračného formulára dostupného na súťažnej stránke. 

(ďalej len „súťažná úloha“). 

http://www.mbank.sk/mappka
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4.2 V rámci registrácie súťažiaci uvedie: 

4.2.1 meno a priezvisko, 

4.2.2 telefónne číslo registrované v mBank, 

4.2.3 kontaktný e-mail, 

4.2.4 heslo na prihlásenie do súťaže: „mAppka“ 

4.3 Každé odoslanie vyplneného súťažného formulára  na súťažnej stránke je automaticky zaradené 

do súťaže. mBank si vyhradzuje právo na overenie vykonanej platby výhercom v danom 

období.  

4.4 V prípade, že mBank nebude môcť overiť platbu, ktorú mal výherca v priebehu súťažného kola 

vykonať, vyhradzuje si právo na nové losovanie. 

4.5 Každý súťažiaci je oprávnený zúčastniť sa príslušného súťažného kola, t. j. splniť súťažnú úlohu, 

opakovane a súčasne je oprávnený zúčastniť sa ľubovoľného počtu súťažných kôl za 

podmienky, že sa už nestal výhercom niektorého z predchádzajúcich kôl.  

4.6 Registrácia vykonaná odoslaním súťažného formulára je platná počas celej doby trvania súťaže. 

Súťažiaci nemusí opakovane odosielať súťažný formulár, je iba povinný vykonať platbu 

v jednotlivých súťažných kolách.  

 

5. Výhry v súťaži 
5.1 V rámci každého súťažného kola bude vylosovaný jeden výherca, ktorý dostane výhru 500 EUR 

(ďalej len „výhra“).   

5.2 Výhercov súťažných kôl vyberie losovaním komisia zložená zo zástupcov marketingového 

oddelenia mBank a zástupcov oddelenia Business Lines mBank. Komisia bude losovať zo 

súťažiacich, ktorí splnia súťažnú úlohu.  

5.3 Výhru získa súťažiaci, ktorý bude vybraný na základe losovania, ktoré bude prebiehať každý 

utorok, ktorý nasleduje po súťažnom kole.  

5.4 Súťažiaci bude o svojej výhre informovaný e-mailom, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo 

dňa ukončenia každého súťažného kola. Súťažiaci je povinný po doručení e-mailu najneskôr do 

10 pracovných dní potvrdiť číslo účtu v mBank, na ktorý bude výhra pripísaná, e-mailom na 

adresu sutaz@mbank.sk V prípade nepotvrdenia čísla účtu, výhra prepadá mBank a nebude 

udelená. 

5.5 Výhra bude súťažiacemu pripísaná na jeho bankový účet vedený v mBank do 30 pracovných 

dní odo dňa potvrdenia čísla účtu e-mailom súťažiacim podľa článku 5.4. 

5.6 Prípadné daňové povinnosti súvisiace s výhrou v súťaži vysporiada za výhercu mBank. 

5.7 Výhra nie je právne vymáhateľná. Žiadnu z výhier nie je možné previesť na inú osobu, vyplatiť 

v hotovosti, ani za ňu poskytnúť inú vecnú náhradu. mBank si vyhradzuje právo nahradiť 

hlavnú výhru uvedenú v týchto pravidlách výhrou podobného typu a hodnoty v prípade, že z 

objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane mBank nebude možné sľúbenú výhru 

zadovážiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.  

5.8 Podmienkou získania výhry je dodržanie týchto pravidiel. Výhry nebudú udelené v prípade, že 

mBank zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného alebo 

nekalého konania zo strany súťažiaceho či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu 

získať niektorú z výhier. 

 

6. Osobné údaje 
6.1 Vyhlasovateľ – mBank S.A. so sídlom ul. Senatorska 18, 00-950 Varšava, Poľská republika, 

akciová spoločnosť, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v 

meste Varšava, 12. obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, ktorá podniká na 

území Slovenskej republiky prostredníctvom: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, 

(IČO): 36 819 638, DIČ: 2022429156, Sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, pobočka 

zahraničnej banky – je správcom osobných údajov v zmysle zákona č. 12/2013 Z. z. ďalej 

len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

6.2 Registráciou podľa článku 4 týchto pravidiel udeľuje súťažiaci mBank podľa zákona o ochrane 
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osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-

mailová adresa, telefónne číslo, a pre prípad výhry aj číslo bankového účtu v mBank, a to na 

účel organizácie súťaže, najmä na účel preverenia platnej účasti v súťaži a vyhodnotenia 

súťaže, a ďalej osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko na účel vyhlásenia výhier 

v oznamovacích prostriedkoch, predovšetkým na súťažnej stránke a facebookových a 

webových stránkach mBank. Súťažiaci udeľuje súhlas na dobu trvania súťaže a 1 rok od jej 

ukončenia.  

6.3 Súťažiaci zároveň súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli v rozsahu a na vyššie uvedené 

účely spracúvané aj prostredníctvom sprostredkovateľov  poverených na základe písomnej 

zmluvy s mBank v súvislosti s organizáciou súťaže. Súťažiaci berie na vedomie, že údaje sa 

budú spracúvať automatizovane, prípadne oprávnenými zamestnancami mBank, prípadne 

vyššie uvedenými osobami 

6.4 Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v 

súťaži a zaslanie výhier. Súťažiaci má právo svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov 

kedykoľvek odvolať, a to písomnou žiadosťou doručenou na adresu sídla mBank. Odvolanie 

súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia mBank. Odvolanie súhlasu kedykoľvek pred 

odoslaním výhier povedie k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. 

6.5 Súťažiaci berie na vedomie, že má právo prístupu k informáciám o spracovaní údajov, a v 

prípade, že sa domnieva, že mBank vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so 

zákonom, má potom právo žiadať vysvetlenie, či právo na odstránenie nevyhovujúceho stavu 

spočívajúce v oprave údajov, ich doplnení, blokácii či likvidácii. Súťažiaci má tiež právo obrátiť 

sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. 

6.6 Súťažiaci ďalej súhlasí s tým, že v prípade, že sa stane výhercom výhry, umožní mBank zachytiť 

svoju podobu na fotografiu alebo video a uverejniť ju a zdieľať v rámci propagácie súťaže a 

mBank na internete a v médiách, najmä potom na stránkach súťaže a ďalej na webových a 

facebookových stránkach mBank. Umožnenie zhotoviť fotografiu zachytávajúcu podobu 

súťažiaceho je nevyhnutnou podmienkou účasti v súťaži. 

 

7. Spoločné a záverečné ustanovenia 
7.1 Súťažiaci sa zaväzuje neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky, oprávnené záujmy 

mBank a nekonať v súvislosti s touto súťažou v rozpore s dobrými mravmi. 

7.2 Táto súťaž a právne vzťahy vzniknuté v súvislosti so súťažou sa riadia právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. Prípadné spory vzniknuté v súvislosti so súťažou budú rozhodovať 

slovenské súdy. 

7.3 mBank si vyhradzuje právo robiť kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich 

s usporiadaním tejto súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia súťaže, pozastavenia 

súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže, bez 

nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo 

pri podozrení na nedodržanie pravidiel súťaže, nezákonné konanie alebo akékoľvek iné 

nevyhovujúce správanie zo strany súťažiaceho alebo tretích osôb ovplyvňujúce nekalým 

spôsobom výsledky súťaže. mBank je oprávnená robiť rozhodnutia podľa tohto článku 

kedykoľvek počas doby trvania súťaže. Ak po skončení súťaže dospeje mBank k záveru, že 

súťažiaci získal výhru v rozpore s týmito pravidlami, je oprávnená rozhodnúť o vylúčení 

súťažiaceho zo súťaže aj po jej skončení a výhru neudeliť. 

7.4 V prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkami na e-mailovú adresu: 

sutaz@mbank.sk.  
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