
* skupinu Wüstenrot tvoria tieto spoločnosti: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Grösslingová 77, 824 68 Bratislava, IČO: 
31 351 026 a Wüstenrot poisťovňa a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, IČO: 31383408. 

Štatút súťaže „Moje konto v portáli Môj Wüstenrot“  
 
Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže „Moje konto v portáli Môj Wüstenrot“ a je jediným, záväzným 
dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž (ďalej len „štatút“). 
 
1. Účel súťaže  

Účelom súťaže je podpora registrácie klientov patriacich do skupiny Wüstenrot* do klientskeho portálu Môj 
Wüstenrot (ďalej len „KPMW“).   
 

2. Organizátor súťaže 
Usporiadateľmi a organizátormi súťaže sú: 
 

Wüstenrot poisťovňa, a.s.  
IČO: 31 383 408 
so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 757/B (ďalej len 
„Poisťovňa“) 
 
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.  
IČO: 31 351 026 
so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 529/B (ďalej len „Stavebná 
sporiteľňa“) 
Ďalej len „Usporiadatelia“. 

 
3. Termín konania súťaže  

Súťaž s názvom „Moje konto v portáli Môj Wüstenrot“ (ďalej len „súťaž”) je časovo limitovaná a jej trvanie je 
od 01.08.2022 do 31.12.2022  (ďalej len „trvanie súťaže”) a bude rozdelená do 5 výherných kôl:. 
 

Časť 
súťaže 

Trvanie kola Uskutočnenie 
žrebovania 

Termín kontaktovania 
výhercov 

Termín odoslania / 
odovzdania výhry 

1. 1.8. – 31.8. 36. týždeň 2022 36. týždeň 2022 37. týždeň 2022 

2. 1.9. – 30.9. 40. týždeň 2022 40. týždeň 2022 41. týždeň 2022 

3. 1.10. – 31.10. 44. týždeň 2022 44. týždeň 2022 45. týždeň 2022 

4. 1.11. - 10.11. 49. týždeň 2022 49. týždeň 2022 49. týždeň 2022 

5. 1.12. – 31.12. 1. týždeň 2023 1. týždeň 2023 2. týždeň 2023 

 
4. Výhra v súťaži 

Poukážka v hodnote 50 € od spoločnosti OMV Slovensko s.r.o, so sídlom Einsteinova č.25, 851 01 Bratislava, 
ktorá umožňuje jej držiteľovi natankovať na čerpacích staniciach OMV, uhradiť nákup vo VIVA shopoch a 
gastro prevádzkach alebo využiť služby umývacích liniek OMV TOP Wash (ďalej len „výhra“) v celkovom 
počte 75 ks. V každom výhernom kole bude vyžrebovaných 15 výhercov 1 poukážky. Výhry do súťaže 
poskytnú Usporiadatelia. 
 

5. Podmienky zapojenia sa do súťaže  
a) Do súťaže bude automaticky zapojený každý klient Poisťovne a/alebo Stavebnej sporiteľne, ktorý je 

zároveň fyzickou osobou a u ktorého v čase trvania súťažného kola prebehne úspešný proces 
registrácie do klientskeho portálu Môj Wüstenrot, (ďalej len „klient “) bez ohľadu na to, či bola Dohoda 
o poskytovaní služby Klientsky portál Môj Wüstenrot uzatvorená na diaľku prostredníctvom 
https://online.wuestenrot.sk/registracny-formular-kpmw/#/overenie alebo na obchodnom mieste 
v prítomnosti finančného agenta. Pre účely tejto súťaže sa za úspešný proces registrácie do klientskeho 
portálu Môj Wüstenrot považuje okamih kedy sú klientovi doručené prvotné prihlasovacie údaje do 
klientskeho portálu Môj Wüstenrot. 

b) Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci a viazaní finanční agenti Poisťovne/ Stavebnej sporiteľne a 
členovia štatutárnych orgánov Usporiadateľov a osôb, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach 
súvisiacich s realizáciou tejto súťaže, ako aj osoby im blízke (§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov). V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa 
takému výhercovi neodovzdá a Usporiadatelia sú oprávnení vyžrebovať nového výhercu.  

https://online.wuestenrot.sk/registracny-formular-kpmw/#/overenie
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Zapojenie klientov do súťaže vykonajú Usporiadatelia automaticky po splnení podmienok uvedených 
v odseku a) tohto článku. Iný spôsob zapojenia sa do súťaže je neprípustný.  
 

6. Žrebovanie 
a) Žrebovanie výhercov súťaže sa uskutoční v sídle Usporiadateľov za účasti komisie (zloženej minimálne 

z 3 členov), ktorá bude na tento účel vytvorená zo zástupcov Usporiadateľov. Žrebovaním výhercov sa 
rozumie ich náhodný výber spomedzi klientov, ktorí splnili podmienky zapojenia sa do súťaže podľa 
článku 5. tohto štatútu súťaže.  

b) Žrebovanie výhercov súťaže sa uskutoční podľa harmonogramu uvedenom v článku 3. tohto štatútu 
súťaže. 

c) Vyžrebovaní výhercovia budú o výhre informovaní telefonicky alebo e-mailom na kontakt, ktorý uviedli 
v Dohode o poskytovaní služby Klientsky portál Môj Wüstenrot. Pokiaľ sa Usporiadateľom nepodarí 
skontaktovať vyžrebovaného výhercu do 10 dní odo dňa žrebovania, nárok výhercu na výhru zaniká 
a Usporiadatelia sú oprávnení vyžrebovať nového výhercu. 

d) Ak vyžrebovaný výherca výhru odmietne, nárok výhercu na výhru zaniká a Usporiadatelia sú oprávnení 
vyžrebovať nového výhercu. 

e) Vyžrebovaný výherca bude zverejnený aj na webovej stránke Usporiadateľov 
www.wuestenrot.sk/sk/novinky. 

f) Usporiadatelia súťaže si vyhradzujú právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o sporných nárokoch 
výhercu na výhru alebo o splnení podmienok podľa tohto štatútu súťaže. 

 
7. Distribúcia výhry 

a) Výhercovi bude výhra zaslaná kuriérskou službou na adresu uvedenú v Dohode o poskytovaní služby 
Klientsky portál Môj Wüstenrot, príp. inú, dodatočne písomne oznámenú Usporiadateľom. 

b) Ak bude výhercom maloletá osoba, výhra bude zaslaná zákonnému zástupcovi maloletého klienta 
kuriérskou službou na adresu uvedenú v Dohode o poskytovaní služby Klientsky portál Môj Wüstenrot, 
príp. inú, dodatočne písomne oznámenú Usporiadateľom. 

c) Výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť, a to na účely realizácie práv 
a/alebo plnenia povinností podľa tohto štatútu súťaže.  

 
8. Osobitné ustanovenia  

a) Akákoľvek výmena výhry za finančnú hotovosť alebo inú protihodnotu je vylúčená. Výherca nemá nárok 
na zámenu výhry alebo jej poskytnutie v inom rozsahu ako je uvedené v článku 4. tohto štatútu súťaže. 
Výhra je neprenosná. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa 
platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.  

b) Nebezpečenstvo akejkoľvek škody na výhre prechádza momentom jej prevzatia na výhercu.  
c) Usporiadatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné údaje poskytnuté klientom. V 

prípade, ak tieto údaje budú poskytnuté nesprávne a prípadné oznámenie o výsledku súťaže bude na 
poskytnuté kontaktné údaje klienta z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľné, účasť klienta v súťaži zaniká a 
stráca nárok na výhru. 

d) Nárok výhercu na výhru v súťaži zaniká aj v prípade: 
i. ak výherca výhru telefonicky alebo písomne (aj e-mailom) odmietne, 
ii. ak výherca výhru nepreberie v lehote stanovenej Usporiadateľom, 
iii. ak výherca pred prevzatím výhry zomrie.  

e) V prípade, ak nárok výhercu zanikne podľa predchádzajúceho odseku, nevzniká výhercovi, resp. jeho 
právnym nástupcom nárok na náhradu škody alebo inú formu kompenzácie voči Usporiadateľom 
súťaže.  

f) Usporiadatelia neuhradia klientom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. 
Usporiadatelia nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, 
neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. 

g) Ak klient nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť vo 
vyhodnotení, resp. na výhru. Usporiadatelia majú právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, ak 
výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu. 

 
9. Ochrana osobných údajov  

a) Klient udeľuje Usporiadateľom svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktorými sú 
údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalá adresa, telefonický kontakt a e-mailová adresa, vrátane 
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zverejnenia výsledkov súťaže podľa článku 6 bodu e) tohto štatútu, na dobu trvania tejto súťaže. 
Účastník pri zaradení do Súťaže udelí súhlas so spracovaním mena, priezviska, adresy na doručovanie, 
telefónneho čísla za účelom účasti v Súťaži a zverejnení výsledkov žrebovania na 
www.wuestenrot.sk/sk/novinky a zaslania výhry. V prípade odvolania tohto súhlasu alebo uplynutím 
doby spracovania Usporiadatelia osobné údaje zlikvidujú. 
Usporiadatelia majú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne 
spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môže klient kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese 
Usporiadateľov alebo elektronicky na adrese DPO@wuestenrot.sk. 

b) Súhlas so spracovaním údajov na daný účel je dobrovoľný a je možné ho bezplatne a kedykoľvek 
odvolať elektronicky na DPO@wuestenrot.sk. 

c)  Klient má v zmysle nariadenia nasledujúce práva: 

• právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,  

• právo na opravu osobných údajov, 

• právo na vymazanie osobných údajov (právo "na zabudnutie"),  

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  

• právo na prenosnosť osobných údajov,  

• právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,  

• právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. 

• právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania) 

• právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky 

Klient si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči 
Usporiadateľom si klient môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo 
elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, 
informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť 

d) Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby zverejňuje 
organizátor aj prostredníctvom svojho webového sídla 
https://www.wuestenrot.sk/sk/spolocnost/ochrana-osobnych-udajov. 
 

10.   Záverečné ustanovenia  
a) Súťaž je hrou v zmysle § 845 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov. Súťaž je zároveň propagačnou súťažou v zmysle § 3 ods. 5 zák. č. 171/2005 Z.z. 
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a preto sa 
na ňu ustanovenia uvedeného zákona týkajúce sa prevádzkovania a organizácie  hazardných hier 
nevzťahujú. 

b) Účasťou v súťaži vyjadruje klient svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu 
dodržiavať. 

c) Usporiadatelia si vyhradzujú právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže počas celej doby 
trvania súťaže až do prevzatia výhry výhercom. Usporiadatelia nie sú povinní odovzdať výhercovi výhru 
podľa článku 5. týchto pravidiel súťaže ani v prípade, ak výhercovi bolo oznámené, že sa stal výhercom, 
ale skôr ako došlo k prevzatiu výhry, vyšlo najavo, že neboli splnené podmienky pre zapojenie sa do 
súťaže.  

d) Usporiadatelia si vyhradzujú pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady 
podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhry v rozpore s podmienkami súťaže 
alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo klienta vylúčiť zo súťaže a 
právo výhercovi výhru neposkytnúť v prípade ak skôr, ako došlo k odovzdaniu výhry vyšlo najavo, že 
neboli splnené podmienky pre zapojenie súťažiaceho do súťaže alebo že neboli splnené podmienky 
súťaže. 

e) Tieto pravidlá súťaže sú prístupné na internetovej stránke Usporiadateľov: www.wuestenrot.sk.  
f) Pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť prvým dňom trvania súťaže. Usporiadatelia si vyhradzuje právo 

pravidlá súťaže zmeniť alebo súťaž ukončiť aj počas trvania súťaže. Takáto zmena nadobudne účinnosť 
dňom jej zverejnenia.     

 
V Bratislave, dňa 25.07.2022 
Wüstenrot poisťovňa, a.s. 
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. 
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