
Štatút SMS súťaže o helmu Petry Vlhovej na podporu 
n.o. Plamienok 

Preambula  
SMS súťaž o helmu Petry Vlhovej na podporu n.o. Plamienok (ďalej aj „Súťaž“) sa riadi výlučne 
oficiálnymi pravidlami obsiahnutými v tomto Štatúte (ďalej len „Štatút“), ktoré popisujú 
práva a povinnosJ jej účastníkov a pravidlá Súťaže.  

Cieľ súťaže 
Cieľom súťaže je podpora prepojenia UNIQA poisťovne s jej ambasádorkou Petrou Vlhovou 
pred pretekmi SP v Jasnej cez charitaUvny rozmer súťaže a zvýšenie povedomia o neziskovej 
organizácii Plamienok.   

Vyhlasovateľ  
Vyhlasovateľom Súťaže je UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom Krasovského 15; BraJslava,  
850 01; IČO: 00653501; IČ DPH SK7020000471, zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu BraJslava I, odd. Sa, vl. 843/B, zastúpená Wolfgang Friedl, podpredseda predstavenstva 
a Mgr. RasJslav Havran, člen predstavenstva (ďalej len „Vyhlasovateľ“).  

Technický partner súťaže: A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 BraJslava. 
CharitaHvny partner súťaže: Plamienok n. o., Zadunajská cesta 3685/6, 851 01 Petržalka 

Súťažiaci 
Súťažiacim sa môže stať výlučne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na 
území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“, spoločne aj len 
„účastníci súťaže“). Zo Súťaže sú vylúčené osoby mladšie ako 18 rokov a osoby 
s korešpondenčnou adresou mimo územia Slovenskej republiky. V prípade, že sa výhercom 
stane osoba, ktorá je ako výherca vylúčená, výhra sa nebude považovať za platne získanú a 
takejto osobe nebude odovzdaná. Zároveň bude vyžrebovaný nový výherca.  

Termín súťaže 
Súťaž sa uskutoční v termíne  1.3.2021 – 7.3.2021 (7 herných dní). 

Priebeh a pravidlá Súťaže  
V termíne súťaže prebehne vo vybraných médiách upútavka na súťaž, v ktorej bude 
zverejnená vedomostná súťažná otázka (každý deň bude komunikovaná nová vedomostná 
súťažná otázka). Odpovede na súťažnú otázku je potrebné v deň jej zverejnenia zaslať 
prostredníctvom SMS na skrátené číslo 6660 v tvare: UNIQA (medzera) správna odpoveď „A“ 
alebo „B“, teda UNIQA A alebo UNIQA B. Vedomostné súťažné otázky budú súvisieť s témou 
lyžovania.  
Súťažiaci môže zaslať počas dňa neobmedzený počet SMS, čím zvyšuje svoju šancu na výhru. 
Cena odpovednej SMS s potvrdením zapojenia do súťaže je 1,60 EUR s DPH. 



UNIQA poisťovni prináleží 50% podiel na príjme zo spoplatnených SMS z ceny SMS bez DPH 
po odpočítaní technologických nákladov na SMS (mobilný operátor disponuje 50% z ceny 
SMS). 
K sume vyzbieranej zo zaslaných SMS, finančne prispeje aj Vyhlasovateľ a takto získanú 
celkovú sumu venuje neziskovej organizácii Plamienok. 
Do súťaže bude zaradený každý, kto počas súťažných dní odpovie správne na vedomostné 
súťažné otázky a zašle SMS. 
Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky. 

Súťažné otázky: 

1.3.2021  
1/ Kde sa Petra Vlhová stala juniorskou majsterkou sveta v slalome? 
A) Jasná 
B) Maribor 

2.3.2021  
2./Koľkokrát sa Petra Vlhová zúčastnila Olympijských hier?  
A) ani raz  
B) 2x  

3.3.2021  
3) V ktorom meste sa narodila Petra Vlhová? 
A) Liptovský Mikuláš 
B) Žilina 

4.3.2021  
4.)Ako sa volá tréner Petry Vlhovej?  
A) Adam Žampa  
B) Livio Magoni  

5.3.2021  
5.)Koľko malých glóbusov získala Petra Vlhová v sezóne 2019/2020?  
A) 2  
B) 8  

6.3.2021  
6.) Akej národnosJ je tréner Petry Vlhovej?  
A)Slovák  
B)Talian  

7.3.2021  
7.) Obhájila aj tento rok Petra Vlhová Trofej snehovej kráľovnej?  
A) áno  
B) nie 



Propagácia súťaže 
Súťaž bude propagovaná  na webovej stránke Vyhlasovateľa www.uniqa.sk, na jeho 
sociálnych sieťach Facebook a Instagram ako aj cez mediálnych partnerov – RTVS, Slovenský 
rozhlas, Radio Services, FUN radio/ Radio Expres. 

Výhra 
Výhrou v Súťaži je: 
70 x zimná čiapka Petry Vlhovej (každý súťažný deň 10 čiapok) 
1 x Helma s podpisom Petry Vlhovej  

Žrebovanie víťaza 

Každý deň trvania súťaže bude zo zaslaných SMS so správnymi odpoveďami vylosovaných 10 
výhercov, ktorí získajú zimnú pletenú čiapku od Petry Vlhovej. Žrebovanie dennej výhry sa 
uskutoční vždy v nasledujúci deň po dni, kedy bola zverejnená aktuálna súťažná otázka. 
Všetky zaslané SMS so správnymi odpoveďami zároveň automaJcky vstupujú do záverečného 
žrebovania o 1x lyžiarsku helmu Petry Vlhovej s jej podpisom. Žrebovanie hlavnej výhry sa 
uskutoční za účasJ notára dňa 8.3.2021. Mená výhercov denných výhier ako aj meno výhercu 
hlavnej ceny bude zverejnené na webovej stránke www.uniqa.sk v tvare: krstné meno 
a začiatočné písmeno priezviska spolu s uvedením  mesta trvalého bydliska. Príklad Jana 
V.  Košice. 
Výhercovia budú kontaktovaní zaslaním SMS s oznámením výhry a následne aj telefonicky za 
účelom získania korešpondenčnej adresy na zaslanie výhry. 

V prípade, že si súťažiaci neprevezme výhru, žrebuje sa ďalší výherca.  

Odovzdanie výťažku súťaže v prospech n.o. Plamienok 

Výťažok zo Súťaže bude spolu s finančným príspevkom Vyhlasovateľa odovzdaný neziskovej 
organizácii Plamienok vo forme peňažného poukazu (voucheru). 
Voucher bude odovzdaný osobne zástupcom Vyhlasovateľa zástupcovi n.o. Plamienok v 
priebehu mesiaca marec 2021. V prípade, ak pandemická situácia neumožní osobné 
odovzdanie voucheru, bude tento zaslaný n.o. Plamienok prostredníctvom kuriérskej služby.  

Záverečné ustanovenia 

Vyhlasovateľ nezodpovedá za priame alebo nepriame škody v súvislosJ s účasťou v Súťaži. 
Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky spojené s využiUm 
výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu odovzdania výhry 
výhercovi. Výhry nie je možné alternaUvne vyplaJť v hotovosJ, ani v inom plnení. Osoby, 
ktoré nespĺňajú podmienky účasJ v Súťaži alebo jednajúce v rozpore s pravidlami, nebudú do 
Súťaže zaradené. Ak sa preukáže, že sa osoba aj napriek uvedenému stala výhercom, nemá 
nárok na výhru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na vylúčenie účastníka súťaže bez udania 
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dôvodu, ak jeho správanie vykazuje znaky nekalého alebo podvodného konania. Vyhlasovateľ 
si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov Súťaž skráJť, prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť jej 
pravidlá. Zmenu Štatútu Vyhlasovateľ vhodným spôsobom zverejní. Vyhlasovateľ 
nezodpovedá za žiadne škody spôsobené poskytnuUm nesprávnych alebo nepravdivých 
údajov zo strany súťažiaceho, ani za neprevzaJe alebo neskoré prevzaJe výhry. Vyhlasovateľ 
si Jež vyhradzuje právo na výmenu výhier za výhry, ktoré budú zodpovedajúcou náhradou. 
Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia alebo nesplnenia 
podmienok, ktoré sú stanovené pre získanie výhier v Súťaži. Výhry nezískajú súťažiaci, ktorí 
nesplnia stanovené podmienky pre získanie výhier. Vyhlasovateľ týmto nepreberá voči 
účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a Uto nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany 
Vyhlasovateľa ako Je, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Súťažiaci berie na vedomie, že 
výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu bude rozhodnuJe 
Vyhlasovateľa konečné a záväzné. 

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú účastníci súťaže súhlas s pravidlami Súťaže uvedenými 
v tomto Štatúte. 

Ochrana osobných údajov 

Vyhlasovateľ, ako prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 bod 7 Nariadenia 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) ("Nariadenie"), týmto v súlade s čl. 13 Nariadenia nižšie uvádza 
informácie za účelom vysvetlenia ako a prečo spracúva získava a spracúva osobné údaje 
účastníkov súťaže, ako dotknutých osôb, v súvislosJ s ich účasťou v Súťaži. 

Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje účastníkov súťaže  
- na účely ich zaradenia do Súťaže a idenJfikáciu výhercu spracúva Vyhlasovateľ meno, 

priezvisko a telefónne číslo účastníka súťaže 
- na účely overenia veku spracúva Vyhlasovateľ dátum narodenia účastníka súťaže 
- na účely odovzdania výhry spracúva Vyhlasovateľ meno, priezvisko a adresu účastníka 

súťaže 

Spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže pre uvedené účely je založené na právnom 
základe podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, keďže je nevyhnutné za účelom plnenia 
zmluvy medzi Vyhlasovateľom a účastníkom súťaže v súvislosJ s jeho účasťou v Súťaži podľa 
vyššie uvedených podmienok Súťaže.  

PoskytnuJe osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou potrebnou na 
uzavreJe zmluvy podľa vyššie uvedených podmienok Súťaže. V prípade neposkytnuJa 
osobných údajov teda Vyhlasovateľ pravdepodobne nebude schopný zaradiť fyzickú osobu 
do Súťaže, resp. zabezpečiť jej účasť v Súťaži za podmienok uvedených vyššie.   

Osobné údaje účastníkov súťaže budú spracúvané po dobu nevyhnutne potrebnú na 
zabezpečenie práv a povinnosU vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu založeného účasťou 



súťažiaceho v Súťaži podľa vyššie uvedených podmienok, a to po dobu trvania Súťaže a 5 
rokov po jej skončení, vrátane lehôt potrebných na pre prípadné uplatňovanie práv alebo 
nárokov Vyhlasovateľa (napr. v prípadných sporoch).  

Pri spracúvaní osobných údajov v rámci Súťaže nedochádza k rozhodovaniu, ktoré je založené 
výlučne na automaJzovanom spracúvaní, vrátane profilovania.  

V súvislosJ so spracúvaním osobných údajov má účastník súťaže určité práva, vrátane (i) 
práva požadovať od Vyhlasovateľa prístup k osobným údajom, (ii) práva na opravu osobných 
údajov, a za určitých podmienok Jež (iii) práva na vymazanie osobných údajov, (iv) právo na 
obmedzenie spracúvania, alebo (v) práva na prenosnosť údajov (t.j. práva požiadať o prenos 
niektorých osobných údajov inému subjektu alebo práva získať údaje, ktoré ste nám 
poskytli). 

Účastník súťaže môže uplatniť svoje práva u Vyhlasovateľa prostredníctvom písomnej žiadosJ 
zaslanej na adresu UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 BraJslava, e-mailom 
zaslaným na adresu: osobneudaje@uniqa.sk alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke 
Vyhlasovateľa, ktorých zoznam je k dispozícií na webovom sídle www.uniqa.sk. V prípade 
podania žiadosJ, prostredníctvom ktorej účastník súťaže uplatňuje svoje práva Vyhlasovateľ 
poskytne požadované informácie iba v prípade, ak bude totožnosť žiadateľa riadne 
preukázaná. 

Účastník súťaže sa takJež môže obráJť na zodpovednú osobu Vyhlasovateľa, pána Mgr. Karla 
Poláka, Krasovského 15, 850 00 BraJslava, e-mail: karel.polak@uniqa.sk, tel. č.: +420 225 393 
710. 

V prípade pochybnosU o dodržiavaní povinnosU súvisiacich so spracúvaním osobných údajov 
sa účastník súťaže môže obráJť na Vyhlasovateľa alebo môže podať sťažnosť dozornému 
orgánu, ktorým je na Slovensku Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so 
sídlom Hraničná 12, 820 07 BraJslava 27, Slovenská republika, e-mail: info@pdp.gov.sk, 
www: h�ps://dataprotecJon.gov.sk/uoou/. 

Dane 

V zmysle Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je výherca 
povinný pri prijaU nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350 EUR 
uhradiť daň z príjmov. 

V BraJslave, dňa 1.3.2021 

Wolfgang Friedl      Mgr. RasJslav Havran             
podpredseda predstavenstva    člen predstavenstva  
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