Štatút súťaže
„Vyhrajte v teste digitálnej inteligencie“
1. Vyhlasovateľ
Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Žižkova
11, Bratislava 811 02, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B (ďalej len „Vyhlasovateľ"). Vyhlasovateľ vydáva tento
Štatút súťaže (ďalej len "Štatút“).
Cieľom súťaže je podpora a propagácia služieb Vyhlasovateľa za účelom uplatnenia na
relevantnom trhu.
Súťaž prebieha na webstránke http://digitalnainteligencia.sk/.
2. Trvanie súťaže
Súťaž sa koná v období od 2.10.2017 do 24.11.2017.
3. Účastníci súťaže
Súťaž je určená pre fyzické osoby – občanov SR, ktorí splnia podmienky stanovené týmto
Štatútom.
4. Podmienky súťaže
Do súťaže je zapojený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže absolvuje test digitálnej
inteligencie na webstránke http://digitalnainteligencia.sk/ a zároveň uvedie svoje kontaktné údaje
meno, priezvisko a e-mailovú adresu.
V prípade, že účastník súťaže dosiahne úspešnosť 80 %, je zaradený do žrebovania o jednu z 9
hlavných výhier (uvedených v časti 6. Výhra a odovzdanie výhry). V prípade, že účastník súťaže
dosiahne úspešnosť menej ako 120 bodov, je zaradený do žrebovania o jednu z 3 vedľajších
výhier (uvedených v časti 6. Výhra a odovzdanie výhry).
Zároveň, každý účastník súťaže, ktorý splnil podmienky súťaže a získal minimálne 120 bodov,
automaticky získava kód na 50 % zľavu na ESET Mobile Security s licenciou na 12 mesiacov.

Každý účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť ľubovoľný počet krát, do žrebovania však bude
zaradený iba 1-krát, pričom sa berie do úvahy jeho najlepší výsledok. Každý účastník súťaže má
nárok len na jednu výhru v rámci súťaže.
Vyhlasovateľ v rámci súťaže vyžrebuje celkovo 12 výhercov.
Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa tohto Štatútu, súhlas so znením
Štatútu bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Štatútu. Vyhlasovateľ súťaže nie
je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.
Účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.
5. Žrebovanie
Žrebovanie o výhru prebehne do 2 týždňov od ukončenia súťaže.
Výherca bude o výhre kontaktovaný oznámením najneskôr do 5 pracovných dní od termínu
žrebovania prostredníctvom e-mailu a bude vyzvaný, aby Vyhlasovateľa kontaktoval ohľadom
doručenia výhry.
V prípade, že výherca nezareaguje na oznámenie o výhre do 72 hodín, neprejaví súhlas s
nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto
Štatútu, Vyhlasovateľ má na základe stanoveného postupu právo vybrať náhradného výhercu,
prípadne, má právo výhru prenechať pre účely ďalšej súťaže.
Vyhlasovateľ má právo vyradiť účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia Štatútu súťaže
alebo použitia neregulárnych postupov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané výhry
boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne,
podmienky stanovené pre výhru.
6. Výhra a odovzdanie výhry
Vyhlasovateľ v súťaži odovzdáva nasledovné výhry:
Hlavné výhry:
a)
b)
c)
d)

3x hodinky Garmin Vivoactive
3x ESET Family Security Pack
3x ESET Internet Security
50 % zľava na ESET Mobile Security – licencia na 12 mesiacov (platí pre všetkých
zaregistrovaných užívateľov, ktorí dosiahli skóre minimálne 120 bodov)

Vedľajšie výhry:
e) 3x ESET NOD32 Antivirus
O presnom spôsobe a termíne doručenia/odovzdania výhry bude výherca informovaný
prostredníctvom e-mailovej správy.
Hodnota výhry bude uvedená v odovzdávacom protokole. Cenu podľa tohto Štatútu poskytuje
Vyhlasovateľ.
Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť, alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená
Vyhlasovateľom súťaže.
Na výhru nevzniká výhercovi právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou.
7. Zodpovednosť Vyhlasovateľa súťaže
Na výhry nevzniká právny nárok. Výhru z tejto súťaže nie je možné súdne vymáhať, ani žiadať inú
protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek
peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu
osobu. Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v
súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v tomto Štatúte.
Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Vyhlasovateľ
súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním
výhier.
8. Osobitné ustanovenia
Účastník zapojením sa do súťaže udeľuje ČSOB súhlas podľa § 12 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v platnom znení na to, aby ako Vyhlasovateľ súťaže prostredníctvom
tlače, internetu alebo iného masovokomunikačného prostriedku zverejnil meno a priezvisko,
obrazové a zvukové záznamy, obrazové snímky a podobizne výhercu. Účastník zapojením sa do
súťaže zároveň udeľuje Vyhlasovateľovi súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v
zmysle § 11 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov platnom znení pre účely zaradenia
účastníka do súťaže a pre účely vyhodnotenia súťaže, ak už takýto súhlas nedal pri uzatváraní
akéhokoľvek iného zmluvného vzťahu s ČSOB.
9. Dane
Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 €, podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.
v platnom znení nepodliehajú dani z príjmov. V prípade výhry v hodnote nad 350 € sa do základu
dane zahrnie len suma, ktorá presahuje hodnotu 350 €. Výhra nad 350 € vchádza do daňového
priznania. Daňovú povinnosť je výherca povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového
priznania. Vyhlasovateľ súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.

10. Záverečné ustanovenia
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel
tejto súťaže zodpovedá Vyhlasovateľ súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže
svoj súhlas s pravidlami súťaže stanovenými týmto Štatútom.

V Bratislave, dňa 27.9.2017

Československá obchodná banka, a.s.

