VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1
Oddiel: Sa, Vložka číslo 341/B, IČO: 31320155, www.vub.sk

Štatút súťaže „Pozvánka na vernisáž Maľba 2018“
Tento štatút súťaže „Pozvánka na vernisáž Maľba 2018“ (ďalej len „Štatút“) je dokumentom, ktorý záväzne
upravuje pravidlá uvedenej súťaže.

I. Vyhlasovateľ̌ súťaže
Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
IČO: 31 320 155
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka č. 341/B
(ďalej len „VÚB, a.s.“ alebo „Vyhlasovateľ “)

II. Trvanie súťaže
Súťaž trvá od 3. septembra 2018 do 17. septembra 2018 (vrátane).

III. Účastníci súťaže
1. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá
najneskôr ku dňu ukončenia súťaže dovŕšila vek 18 rokov a je príjemcom newslettera pre Magnifica klientov
august 2018 (ďalej len „Účastník súťaže“).
2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru
k Vyhlasovateľovi a zároveň̌ sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek nasledovných činnostiach súvisiacich s
prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a
určenie výhercov súťaže.
3. Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s dobrými mravmi
alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu súťažnej hry.
4. Ak sa preukáže, že osoba požívajúca výhody z tejto súťaže je osobou podľa bodu 2. tohto článku III., alebo sa
zistí, že do súťaže nebola zaradená v súlade s podmienkami účasti, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhra
bude odovzdaná osobe, ktorá bola vybraná ako náhradník. Osoba podľa prvej vety tohto bodu 4, čl. III je
povinná uhradiť škodu spôsobenú Vyhlasovateľom.

IV. Pravidlá súťaže
1. Mechanizmus súťaže
Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži podľa článku III, a ktorí
sa prostredníctvom Newslettra pre Magnifica klientov zapoja do súťaže tak, že správne odpovedajú na súťažnú
otázku v článku: Vyhrajte s nami stretnutie s najlepšími maliarmi roka.
V prípade, že výhercom bude osoba vylúčená zo súťaže v zmysle podmienok stanovených v tomto Štatúte, nárok
tejto osoby na výhru zaniká a výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa.
Výber výhercov prebehne za účasti zamestnancov Vyhlasovateľa dňa 18.septembra 2018, ktorí vylosujú 5
výhercov.
2. Výhra v súťaži
Výhrou v súťaži je vstup na slávnostnú vernisáž finalistov súťaže Maľba 2018, ktorá sa uskutoční
27.septembra 2018 v galérii Nedbalka v Bratislave.
Jedna pozvánka sa vzťahuje na dve osoby.
Adresa konania vernisáže: Galéria Nedbalka, n.o., Nedbalova ulica 17, 811 01 Bratislava.
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3. Výherca súťaže
Výhercom súťaže sa stane Účastník súťaže, vybraný podľa postupu uvedeného v článku IV. bod 1.
4. Oboznamovanie s výsledkami súťaže
Výherca bude o svojej výhre informovaný zo strany VÚB, a.s., prostredníctvom elektronickej pozvánky na
vernisáž z emailovej schránky podujatia@vub.sk na emailovú adresu uvedenú klientom najneskôr do 4
kalendárnych dní odo dňa a času ukončenia súťaže, najneskôr do 21.9.2018 (vrátane).

V. Spôsob odovzdania výhry
Výhra bude odovzdaná výhercovi zo strany VÚB, a.s. v podobe elektronickej pozvánky pre dve osoby na
emailovú adresu, z ktorej sa zapojil do súťaže.
V prípade, ak výhru výherca neprevezme, výhra prepadne v prospech VÚB, a.s..
Vyhlasovateľ̌ má právo výhru výhercovi neodovzdať alebo odobrať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil
niektoré z ustanovení tohto Štatútu.

VI. Spracovanie osobných údajov
Je oprávneným záujmom VÚB, a.s, vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy, obrazové snímky a podobizne
z vernisáže Maľba 2018 a takéto záznamy zverejniť, pokiaľ to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami
dotknutých osôb.
Ak výherca, ktorý získa výhru v súťaži, udelí súhlas VÚB, a.s. súhlas na spracovanie osobných údajov, VÚB,
a.s. bude oprávnená prostredníctvom tlače, internetu alebo iného masovokomunikačného prostriedku aj
zverejniť zverejniť meno a priezvisko výhercu..
Neudelenie súhlasu s uverejnením mena a priezviska výhercu alebo námietka voči vyhotoveniu a zverejneniu
podobizne alebo zvukovo-obrazového záznamu podľa tohto bodu nemá vplyv na odovzdanie výhry výhercovi.

VII. Právo Vyhlasovateľa zmeniť̌ Štatút súťažnej hry alebo odvolať̌ súťaž
1. Právo vyhlasovateľa zmeniť Štatút alebo odvolať súťaž:
Vyhlasovateľ má právo zmeniť Štatút a/alebo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by nedošlo k uskutočneniu
vernisáže uvedenej v čl. IV ods.2 alebo by Vyhlasovateľovi hrozila škoda.
2. Spôsob zmeny Štatútu alebo odvolania súťaže:
Na účinnú zmenu Štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento
údaj o zmene alebo odvolaní na stránke https://www.vub.sk/ludia/informacny-servis/statuty/

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na stránke
https://www.vub.sk/ludia/informacny-servis/statuty/
2. Vyhlasovateľ môže jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu bez dodržania podmienok
uvedených v článku VII. tohto Štatútu.
3. Zo strany Vyhlasovateľa súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov súťaže a bankového
tajomstva v zmysle platných právnych predpisov.
4. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou a znením štatútu. VÚB,
a.s nehradí Klientovi žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výhrou súťaže alebo plnením podmienok
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tohto štatútu. VÚB, a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s uplatnením
výhry v súťaži.
5. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, príp. nejasností týkajúcich sa výkladu tohto
Štatútu, Vyhlasovateľ vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu nejasností v Štatúte.
6. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať̌ príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.
7. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa
jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
8. Štatút je k dispozícii na stránke https://www.vub.sk/ludia/informacny-servis/statuty/

9. VÚB, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.
V Bratislave, dňa 31.08.2018,
VÚB, a.s.
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