
Spotrebiteľská súťaž 
,,RÝCHLOSŤ SA NOSÍ AJ NA POŠTE “
– obslúžte váš bankový účet rýchlo produktami 
SKPAY na pošte a vyhrajte 5x mobilný telefón 
iPhone 13 mini (ďalej len „Súťažný poriadok“)

Organizátor a usporiadateľ:
SKPAY, a. s., Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, IČO 46 552 723.

Miesto súťaže:
Súťaž sa uskutoční na všetkých poštách v rámci celej SR, okrem BalíkoBOXov, ktorých 
zoznam je uvedený na stránke https://otvaraciehodiny.posta.sk (ďalej len ,,Pošty“).

Názov a doba trvania súťaže:
Spotrebiteľská súťaž ,,RÝCHLOSŤ SA NOSÍ AJ NA POŠTE“ (ďalej len ,,Súťaž“) prebieha v 
období od 01.05.2022 do 30.06.2022.

Podmienky účasti v Súťaži:
Organizátor uvádza propagačnú Súťaž o 5x mobilný telefón iPhone 13 mini pre klientov 
Pôšt v rámci celej SR, ktorí v deň zapojenia do Súťaže dovŕšili vek 18 rokov a ktorí v čase 
trvania Súťaže využijú na poštách služby SKPAY. Šancu vyhrať má každý klient, ktorý v 
čase trvania Súťaže zrealizuje na Poštách minimálne 3 transakcie (aj kombinovane) v 
službách: Rýchly vklad, Rýchly výber a Rýchla platba faktúr. Každý klient, ktorý splní 
Podmienky účasti v Súťaži bude automaticky zaradený do Súťaže. (ďalej len „Súťažiaci“) 

Výhry:
Súťažiaci môžu vyhrať nasledujúce výhry:
5x iPhone 13 mini, 128 GB 
(ďalej len ,,Výhry“)

Princíp súťaže a ceny:

Päť náhodne vyžrebovaných Súťažiacich, ktorí splnia Podmienky účasti v Súťaži (ďalej len 
„Výherca“) získa hlavnú výhru – 5x mobilný telefón iPhone 13 mini, 128GB. Jeden Výherca 
môže vyhrať len 1 cenu. Pre každú z Výhier bude vylosovaný jeden Výherca a jeden 
náhradník.



Vyhodnotenie súťaže a zasielanie cien:
Vyžrebovanie výhercov sa uskutoční najneskôr do 30 pracovných dní po skončení 
Súťaže. Každý výherca bude o Výhre informovaný písomnou formou prostredníctvom 
listovej zásielky. Podmienkou odovzdania Výhry je overenie osobných údajov Výhercu 
s jeho údajmi, ktoré SKPAY eviduje vo svojich systémoch v súvislosti s realizáciou 
služieb Rýchly vklad, Rýchly výber a Rýchla platba faktúr. Vyžrebovaný výherca, 
ktorého údaje nebudú overené v zhode s údajmi, ktoré o ňom eviduje SKPAY, nemá 
nárok na odovzdanie výhry a môže zaňho nastúpiť náhradník. Riešenie rozdielov je 
plne v kompetencii SKPAY. V prípade, že Výherca sa neozve SKPAY do 20 
kalendárnych dní od odoslania oznámenia o Výhre, SKPAY osloví náhradníka a 
pôvodný víťaz stráca nárok uchádzať sa o Výhru. SKPAY žrebuje 5 Výhercov a 5 
náhradníkov. Ak sa nepodarí 5 Výhier odovzdať medzi stanovený počet Výhercov a 
náhradníkov, Výhry prepadajú v prospech SKPAY.  

Záverečné ustanovenia:

• Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu podľa platných právnych predpisov
Slovenskej republiky. Výhra prevyšuje 350,00 €  a nie je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m)
zákona c. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oslobodená od
dani z príjmov. Organizátor súťaže oznámi výhercovi výšku Výhry a nezodpovedá za
následné plnenie daňových povinností Výhercu vyplývajúcich z Výhry podľa
príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení.

• Súťažiaci berie na vedomie, že na účely vyhodnotenia podmienok Súťaže a
kontaktovania je Vyhlasovateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov (ďalej aj „ZoOOÚ“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
(ďalej ako „Nariadenie GDPR“) oprávnený spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu
rodné číslo, meno, priezvisko, bydlisko, typ a číslo dokladu totožnosti, na dobu
nevyhnutne potrebnú pre vykonanie vyhodnotenia Súťaže, najdlhšie však na dobu
dvoch (2) mesiacov odo dňa ukončenia Súťaže. Svojou účasťou v Súťaži Súťažiaci
vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa ZoOOÚ a Nariadenia GDPR, najmä že je
oprávnený odmietnuť účasť v Súťaži a namietať spracúvanie údajov na základe
písomnej žiadosti doručenej Vyhlasovateľovi. Odmietnutím spracúvania sa končí účasť
Súťažiaceho Súťaži.

• Tento Súťažný poriadok je prístupný na nahliadnutie od 01.05.2022 na
internetovej stránke www.skpay.sk/aktuality.

• Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek počas termínu konania
Súťaže zmeniť tento Súťažný poriadok a podmienky Súťaže v ňom obsiahnuté, a to
predovšetkým, nie však výlučne, koniec konania Súťaže. Všetky zmeny Súťažného
poriadku podľa tohto bodu Organizátor súťaže zverejní a sprístupní verejnosti
spôsobom podľa tohto Súťažného poriadku.

• Ustanovenia tohto Súťažného poriadku, prevádzkovanie, samotný priebeh, 
ukončenie a vyhodnotenie výsledkov Súťaže sa riadi príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka.

• Na zaradenie do Súťaže, ani na výhru nie je právny nárok. Účasť v Súťaži je 
neprevoditeľná a nemôže byť ani predmetom dedičského práva.

• V prípade rozporu tohto Súťažného poriadku s propagačnými materiálmi 
týkajúcimi sa Súťaže, prípadne iných nejasností, sa budú aplikovať príslušné 
ustanovenia tohto Súťažného poriadku. V prípade výkladových problémov Súťažného 
poriadku je záväzným výklad Organizátora súťaže.




