Pravidlá súťaže „eKooperativa“
Tento dokument upravuje pravidlá súťaže „eKooperativa“ (ďalej len
„súťaž“). Pravidlá stanovené v tomto dokumente sú jediné a sú záväzné pre všetkých
súťažiacich.
Organizátor súťaže: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova
4, 816 23 Bratislava, IČO 00585441, DIČ 2020527300, IČ DPH SK7020000746, Spoločnosť
je členom skupiny pre DPH (ďalej aj ako „vyhlasovateľ“ alebo „KOOPERATIVA“) vyhlasuje
súťaž pod názvom „eKooperativa“.

Súťažné podmienky
1. Doba trvania súťaže
Súťaž prebieha v období od 1. júla 2018 do 31. marca 2019 (vrátane). Účasť v súťaži vznikne
súťažiacim registráciou v online klientskom portále eKooperativa aj pred termínom spustenia
súťaže.
2. Účasť v súťaži a súťažiaci
Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, v čase
zapojenia do súťaže dovŕšila 18. (slovom: osemnásty) rok veku a je klientom vyhlasovateľa1.
Do súťaže bude zaradený každý klient KOOPERATIVA, ktorý sa do 31.marca 2019
zaregistruje do klientskeho portálu eKooperativa a udelí vyhlasovateľovi súťaže Súhlas
s elektronickou komunikáciou a súčasne Súhlas so spracovaním osobných údajov pre
marketingové účely a súčasne Súhlas s pravidlami súťaže „eKooperativa“.
Ak súťažiaci v priebehu súťaže odvolá jeden z nasledovných súhlasov: Súhlas s elektronickou
komunikáciou, Súhlas s pravidlami súťaže, Súhlas so spracovaním osobných údajov pre
marketingové účely, jeho účasť v súťaži zaniká.
Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci KOOPERATIVA a osoby pracujúce pre
KOOPERATIVA na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a
rodinní príslušníci zamestnancov KOOPERATIVA (t.j. manžel, deti, rodičia a súrodenci).
Predchádzajúca veta platí obdobne pre zamestnancov akejkoľvek spoločnosti skupiny
KOOPERATIVA.
V prípade, ak fyzická osoba/klient nespĺňa čo i len jednu z vyššie uvedených podmienok účasti
v súťaži v okamihu žrebovania výhercu, nebude zaradená do okruhu súťažiacich. Účasť
súťažiaceho, ktorá je v rozpore s týmito pravidlami, je neplatná.
3. Princíp a priebeh súťaže
Súťažiaci je povinný v priebehu súťaže rešpektovať tieto pravidlá súťaže stanovené
vyhlasovateľom. Súťažiaci môže kedykoľvek počas trvania súťaže svoju účasť v súťaži ukončiť
priamo v klientskom portáli eKooperativa v časti Profil, a to zakliknutím príslušného políčka i
napriek tomu, že spĺňa všetky podmienky účasti v súťaži. Jeho účasť v súťaži zaniká
okamihom zakliknutia príslušného políčka v klientskom portáli eKooperativa.
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Klientom sa rozumie osoba, ktorá má s vyhlasovateľom uzatvorenú platnú poistnú zmluvu
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4. Vedenie súťaže
Priebeh súťaže riadi riaditeľ (ďalej len „riaditeľ súťaže“) súťaže vymenovaný vyhlasovateľom.
Riaditeľ súťaže vyhodnocuje splnenie podmienok pre účasť v súťaži a rozhoduje o vyhovení
vyhláseným podmienkam súťaže, prípadne o dôvodoch vyradenia zo súťaže. Riaditeľ súťaže
po vyhodnotení súťaže v protokole uvedie či súťažiacemu vznikol nárok na výhru alebo nie.
Riaditeľ súťaže zodpovedá za odovzdanie výhry.
5. Vyhlásenie výsledkov
Vyhlasovateľ v mesiaci apríl 2019 vykoná žrebovanie 25 súťažiacich, ktorí splnili podmienky
súťaže. Pokiaľ vyžrebovaný súťažiaci nesplnil čo i len jednu podmienku účasti v súťaži, nárok
na výhru mu nevznikne.
6. Zverejnenie výsledkov súťaže a výhra
KOOPERATIVA poskytne výhru dvadsiatim piatim (25) súťažiacim, ktorí splnili podmienky
súťaže podľa bodu 2 týchto podmienok a boli vyžrebovaní vyhlasovateľom. Okamihom
splnenia všetkých podmienok súťaže súťažiacim a po jeho vyžrebovaní sa stáva súťažiaci
výhercom.
Vyhodnotenie súťaže vyhlasovateľ uskutoční v mesiaci apríl 2019 a informácie o výhercoch
poskytne prostredníctvom svojej internetovej stránky www.koop.sk. Na internetovej stránke
www.koop.sk vyhlasovateľ zverejní meno a prvé písmeno priezviska výhercu, ako aj mesto
trvalého pobytu výhercu. Výhra v súťaži bude výhercovi osobne oznámená telefonicky na ním
uvedené telefónne číslo.
Výhrou v súťaži je
Výhra
smartwares - kombinovaný senzor plyn a CO
smartfon
tablet

Poradie
žrebovania
1 . – 15.
16. – 20.
21. – 25.

Jednotková
s DPH v eur
95
300
400

cena

Výhru nie je možné poskytnúť výhercovi v hotovosti, ani akýmkoľvek iným spôsobom, okrem
zaslania výhry poštovým doručovateľom alebo osobného odovzdania. Odovzdanie výhry sa
uskutoční najneskôr do 30 kalendárnych dní po žrebovaní. Výhra bude výhercovi buď zaslaná
na adresu, ktorú spoločnosť KOOPERATIVA eviduje ako poslednú známu korešpondenčnú
adresu výhercu alebo odovzdaná osobne v mieste pobočky KOOPERATIVA, podľa
dohodnutej formy odovzdania výhry s výhercom.
7. Daňová povinnosť
Peňažné vyjadrenie výhry zodpovedá výhre po zdanení. Zdanenie výhry sa riadi
ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Za odvedenie dane
zodpovedá výherca.

2

8. Zmena podmienok súťaže a odvolanie súťaže
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť dobu trvania tejto súťaže, meniť podmienky
tejto súťaže alebo tiež túto súťaž odvolať. Toto právo môže KOOPERATIVA uplatniť
kedykoľvek a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu podmienok súťaže sa
KOOPERATIVA zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k zverejneniu súťaže.
Zmeny podmienok súťaže alebo odvolanie súťaže sa stávajú účinné dňom ich zverejnenia. Ak
KOOPERATIVA uplatní právo na odvolanie súťaže podľa tohto bodu, žiadnemu zo súťažiacich
nevznikne nárok voči KOOPERATIVA na náhradu škody ani žiadny iný nárok akejkoľvek
povahy. Súťažiaci si je vedomý, že mu v súvislosti s účasťou v súťaži nevznikli žiadne náklady,
ktorých vynaloženie by inak mohlo zakladať nárok na náhradu škody.
9. Ochrana osobných údajov
KOOPERATIVA spracúva osobné údaje súťažiacich na účel vyhlásenej súťaže v rozsahu
meno, priezvisko, trvalý pobyt, email a telefónne číslo v súlade s Nariadením 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 a zákon č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. o
ochrane osobných údajov“). Súťažiaci prehlasuje, že sa oboznámil s Informáciami o
spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach.
Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na
webovej stránke poisťovne.
10. Súdne vymáhanie výhry
Na poskytnutie výhry nevzniká súťažiacemu právny nárok. Výhra v súťaži nie je vymáhateľná
súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení
týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení resp. nesplnení riaditeľ súťaže.
11. Záverečné ustanovenie
Tieto súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa www.koop.sk,
nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vyhlásenia a ich originál je uložený v sídle
spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816
23 Bratislava.
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