Pravidlá súťaže „Vianoce v mBank o niečo
skôr“
Nasledujúci text predstavuje úplné a záväzné pravidlá súťaže „Vianoce v mBank o niečo
skôr“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“) sú po celú dobu
konania súťaže dostupné online na stránkach www.mbank.sk

1.

Usporiadateľ súťaže

1.1

Usporiadateľ a organizátor súťaže je spoločnosť mBank, S.A. so sídlom vo Varšave,
ul. Senatorska 18, Poľská republika, zapísaná v obchodnom registri na Obvodnom
súde pre hl. mesto Varšavu, XII. Hospodárske oddelenie Celoštátneho súdneho
registra, číslo záznamu KRS 0000025237, DIČ: 526-021-50-88, podnikajúca na
území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky:
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, IČO: 36 819 638, so sídlom Bratislava,
Pribinova 10, PSČ: 811 09, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1503/B, (ďalej len „mBank”) v súlade s
ustanovením § 850 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

2. Miesto a doba trvania súťaže
2.1

Súťaž bude prebiehať na nasledujúcich finančných centrách mBank: FC Krížna 44
Bratislava, FC Eurovea Bratislava (ďalej len „vybrané finančné centrá“) od okamihu
vyhlásenia súťaže dňa 10.12.2018 do 20.12.2018 podľa otváracích hodín vybraných
finančných centier. (ďalej len „doba trvania súťaže“).

3. Účastníci súťaže a podmienky účasti v súťaži
3.1

Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako18 rokov s korešpondenčnou
adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je spôsobilá na právne úkony. (ďalej
len „súťažiaci“).
3.2 Pravidlá sú platné pre existujúcich aj nových klientov mBank.
3.3 Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pracovnom
pomere k mBank a osoby podieľajúce sa na zabezpečení priebehu súťaže.
Podmienkou súťaže je podanie žiadosti o niektorý z produktov mBank (mKonto, mKonto
Business, mKonto pre deti, mKreditka, mKreditka e-Shop, mKreditka Plus, mRezerva,
mPôžička Plus – a to vrátane prvej mPôžičky do 1 500,-EUR , prevodu úveru z inej banky
i konsolidácie) a následné uzatvorenie zmluvy o danom produkte na vybraných finančných
centrách v dobe trvania súťaže.
3.4 Podmienkou účasti v súťaži je taktiež poskytnutie všetkých súhlasov podľa čl. 5 týchto
pravidiel.

4. Súťažná úloha
4.1

Súťažnou úlohou je čo najpresnejšie odpovedať na súťažnú otázku: Koľko klientov
mala slovenská mBank ku dňu 1.12.2018?

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6

4.7

Jednu z hlavných výhier v podobe Smart televízie alebo mobilného telefónu Samsung
získavajú prví 3 súťažiaci, ktorí čo najpresnejšie odpovedia na súťažnú otázku. Za
prvé miesto súťažiaci získa Smart televíziu, za druhé mobilný telefón Samsung.
Súťažiaci, ktorý, čo najpresnejšie odpovie na súťažnú otázku v dobe trvania súťaže,
bude o jeho výhre informovaný e-mailom, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo
dňa ukončenia súťaže. Výherca je povinný do 10 pracovných dní po doručení e-mailu
potvrdiť čas a miesto prevzatia výhry e-mailom na adresu sutaz@mbank.sk.
V prípade, že nedodrží stanovenú časová lehotu, výhercom sa stáva ďalší súťažiaci
v rade.
Výhra bude súťažiacemu odovzdaná do 30 pracovných dní odo dňa informovania o
výhre v súťaži.
Prípadné daňové povinnosti súvisiace s výhrou v súťaži zabezpečí za výhercu mBank.
Výhry nie sú právne vymáhateľné. Žiadnu z výhier nie je možné previesť na inú
osobu, preplácať v hotovosti ani za ňu poskytnúť inú vecnú náhradu. mBank si
vyhradzuje právo hlavnú výhru uvedenú v týchto pravidlách nahradiť výhrou
obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nezapríčinených na
strane mBank nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia
neprimeraného úsilia.
Podmienkou získania výhry je dodržanie týchto pravidiel. Výhra nebude udelená
v prípade, že mBank zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie zo spáchania
akéhokoľvek podvodného alebo nezákonného konania zo strany súťažiaceho alebo
inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k výhre.

5.

Osobné údaje

5.1

Vyhlasovateľ – mBank, je správcom osobných údajov v zmysle zákona č. 12/2013 Z.
z. ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Súťažiaci zároveň súhlasí s tým,
aby jeho osobné údaje boli v rozsahu a za účelom uvedeným vyššie spracovávane i
prostredníctvom spracovateľov poverených na základe písomnej zmluvy s mBank
v súvislosti s organizáciou súťaže. Súťažiaci berie na vedomie, že údaje budú
spracovávané automatizovane alebo oprávnenými zamestnancami mBank, prípadne
osobami vyššie uvedenými.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou pre
účasť v súťaži a zaslanie výhier. Súťažiaci má právo svoj súhlas so spracovaním
osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to písomnou žiadosťou doručenou na adresu
sídla mBank. Odvolanie súhlasu je účinné okamžikom jeho doručenia do mBank.
Odvolanie súhlasu kedykoľvek pred odoslaním výhry spôsobí vylúčenie súťažiaceho
zo súťaže.
Súťažiaci berie na vedomie, že má právo prístupu k informáciám o spracovaní
údajov, a v prípade, že sa domnieva, že mBank spracováva jeho osobné údaje v
rozpore so zákonom, má právo požadovať vysvetlenie alebo právo na odstránenie
chybného stavu spočívajúceho v oprave údajov, ich doplnení, blokácii alebo likvidácii.
Súťažiaci má tiež právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

5.2

5.3

6. Záverečné ustanovenia
6.1
6.2

6.3

Súťažiaci sa zaväzuje neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky, oprávnené
záujmy mBank a nejednať v súvislosti s touto súťažou v rozpore s dobrými mravmi.
Tato súťaž a právne vzťahy, ktoré vznikli v súvislosti so súťažou sa riadia právnym
poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory v súvislosti so súťažou, ktoré
vzniknú budú rozhodovať slovenské súdy.
mBank si vyhradzuje právo tieto pravidlá pozmeniť alebo upraviť alebo akciu odvolať
zo závažných dôvodov najmä, avšak nielen, ak by mBank hrozila škoda v dôsledku

zmeny okolností, ktoré nemohol v čase vyhlásenia akcie predvídať. Tieto pravidlá
môžu byť pozmenené alebo upravené mBank iba formou písomných dodatkov k
tomuto dokumentu. Odvolanie akcie musí byť zverejnené rovnakým spôsobom akým
bola zverejnená akcia.
mBank si vyhradzuje právo vylúčiť z akcie účastníkov akcie, u ktorých vznikne dôvodné
podozrenie, že ich konanie je v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych
predpisov, týchto podmienok akcie, všeobecných obchodných podmienok či obchodných
podmienok pre príslušný produkt alebo v rozpore s dobrými mravmi. Na právne vzťahy
neupravené týmito pravidlami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade akýchkoľvek sporov sa
účastníci akcie ako aj mBank zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnou dohodou.
6.4 V prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkami na e-mailovú
adresu: sutaz@mbank.sk

