
Všeobecné podmienky súťaže 
 
Tieto všeobecné podmienky súťaže (ďalej len „podmienky súťaže“) sa použijú výhradne pre 
súťaž „Aktualizujte si údaje a vyhrajte iPad“. Podmienky súťaže stanovujú podmienky pre 
prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti 
súťažiacich. Organizátorom súťaže je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 
937 874, so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka (ďalej len 
„VšZP“). 
 
1. Trvanie súťaže 
Súťaž je časovo vymedzená a prebieha od 19.04.2017 do 12.06.2017, vrátane. VšZP si 
vyhradzuje právo zmeny konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže, 
vrátane úpravy pravidiel súťaže.  
 
2. Účasť v súťaži 
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poistenci VšZP starší ako 18 rokov, ktorí si v období od 
19.04.2017 do 12.06.2017 aktualizujú kontaktné údaje na webovej stránke ePobočky 
https://www.epobocka.com/ipep-web/#!/oznamenieKU (cesta: ePobočka / služby pre 
neprihlásených / všetky služby / Oznámenie kontaktných údajov)  alebo prostredníctvom 
papierového oznámenia umiestneného na všetkých pobočkách VšZP a odošlú vyplnený 
súťažný formulár na webovej stránke www.vszp.sk/sutazotablet. 
 
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci VšZP. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť 
iba raz. 
 
3. Ceny v súťaži 
Cenou v súťaži je 4 x APPLE IPAD AIR 2, 32 GB, WI-FI+CELLULAR. 
 
4. Určenie výhercu a podmienky získania výhry  
O výhercovi sa rozhodne v žrebovaní. Výhercom sa stáva osoba, ktorá splnila podmienky 
uvedené v bode 2., poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu, 
bola vyžrebovaná a bola vyhlásená za výhercu. Žrebovanie Súťaže sa uskutoční 
v priestoroch VšZP za prítomnosti žrebovacej komisie.  
 
Mená výhercov zverejní VšZP na webovej stránke www.vszp.sk a na fanpage VšZP na 
sociálnej sieti Facebook. Jednotliví výhercovia budú o výhre informovaní mailom, resp. 
telefonicky alebo poštou na kontaktné údaje, ktoré výherca uviedol v súťažnom formulári. 
 
VšZP nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné kontaktné údaje uvedené 
výhercom súťaže v súťažnom kupóne. V prípade, ak tieto údaje budú nesprávne, výhercov 
nárok na výhru zaniká. Ak bude výherca vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu 
dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 15 pracovných dní nebude na túto 
výzvu reagovať, nárok na výhru zaniká a výherca nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu. 
Nárok na výhru zaniká tiež v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú 
podmienkami súťaže alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, 
získal výhru podvodným konaním a pod.). 
 
VšZP nezodpovedá za chybné  doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v 
súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe chybného doručenia, resp. 
nedoručenia výhry, postúpi VšZP na výhercu. 
 
Na výhry zo súťaže nevzniká žiadny právny nárok, výhru nie je možné zameniť za  finančnú 
hotovosť  ani za iné tovary alebo služby. Súťažiaci berie na vedomie, že výhru nie je možné 
vymáhať súdnou cestou.   
 

https://www.epobocka.com/ipep-web/#!/oznamenieKU
http://www.vszp.sk/sutazotablet
http://www.vszp.sk/


5. Osobné údaje 
VšZP spracúva osobné údaje súťažiaceho za účelom zabezpečenia súťaže a odovzdania 
výhry. Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas so spracúvaním osobných údajov 
prostredníctvom VšZP za účelom vyhodnotenia súťaže žrebovaním v rozsahu meno, 
priezvisko, telefón, e-mail, a to na dobu určitú - do 30.09.2017 (termín odovzdania cien). 
Tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať podaním doručeným VšZP. 
V prípade, ak sa súťažiaci stane výhercom, tak súhlasí so zverejnením jeho osobných údajov 
na webovej stránke www.vszp.sk, v časopise Partnerstvo a na fanpage VšZP na sociálnej 
sieti Facebook, v rozsahu meno, priezvisko a mesto trvalého pobytu.  
 
6. Newsletter VšZP 
Ak súťažiaci udelí súhlas so zasielaním Newsletter-a, súhlasí so zasielaním informácií 
o službách VšZP na uvedenú mailovú adresu na dobu určitú - do trvania služby newsletter. 
Tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať vo VšZP. Možnosť odhlásiť 
je aj v každom zaslanom newslettri. 
 
7. Daňové povinnosti 
Za splnenie prípadných daňových povinností je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri 
zdanení výhry postupovať v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov.  
 
8. Prehlásenie súťažiaceho 
Súťažiaci prehlasuje, že sa oboznámil s podmienkami súťaže a v celom rozsahu s nimi 
súhlasí. Akékoľvek obchádzanie pravidiel tejto súťaže alebo pokus o ich zneužitie je 
dôvodom na okamžité vylúčenie súťažiaceho zo súťaže. 
 
9. Osobitné ustanovenia  
VšZP si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa 
vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo zo závažných dôvodov súťaž skrátiť, prerušiť, 
zmeniť podmienky súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez náhrady. 
 
Tieto podmienky súťaže sú platné počas celej doby trvania súťaže.  

http://www.vszp.sk/

