
Pravidlá súťaže
„Vyhraj pneumatiky“

(ďalej len „súťaž“)
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Termín konania súťaže
Termín konania súťaže: 19.11.2018 – 31.12.2018

Organizátor súťaže
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel 
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bra-
tislava I odd.: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332 
DIČ: 2021000487 
www.genertel.sk 
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je vedená v talianskom zozname skupín poisťov-
ní vedenom IVASS. 
(ďalej len „organizátor súťaže“)

Podmienky súťaže
1. Súťaž „Vyhraj pneumatiky“ je jednorazová reklamná a propagačná súťaž vyhlásená or-

ganizátorom súťaže pre fyzické osoby staršie ako 18 rokov, fyzické osoby – podnikateľov 
a právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže (ďalej len „účast-
ník súťaže“).

2. Všetci účastníci súťaže, ktorí si v termíne konania súťaže, t.j. od 19.11.2018 do 31.12.2018 
(vrátane), po riadnom zadaní všetkých potrebných údajov pre výpočet poistného, vypočí-
tajú výšku poistného pre Povinné zmluvné poistenie Genertel prostredníctvom poistnej 
kalkulačky na adrese - https://kalkulacka.genertel.sk/pzp/, budú automaticky zaradení do 
súťaže. Každý účastník súťaže bude zaradený do súťaže iba jedenkrát. Zo súťaže sú vylú-
čení všetci zamestnanci organizátora súťaže.

3. Z účastníkov súťaže bude za podmienok súťaže povereným zamestnancom organizá-
tora súťaže vyžrebovaný jeden výherca. Žrebovanie sa uskutoční najneskôr do 14 dní od 
ukončenia súťaže. Pokiaľ sa nepodarí organizátorovi súťaže telefonicky alebo e-mailom 
skontaktovať s výhercom do 7 dní odo dňa žrebovania, pričom organizátor súťaže usku-
toční minimálne dva pokusy o skontaktovanie, bude rovnakým spôsobom vyžrebovaný 
a kontaktovaný náhradník. 

Výhra
1. Výhrou v súťaži je sada pneumatík v maximálnej hodnote 400 € s DPH. 

2. Výhra bude poskytnutá výhercovi maximálne do dvoch mesiacov od vyžrebovania vý-
hercu súťaže, a to buď formou poukazu na nákup pneumatík alebo priamo zabezpeče-
ním objednania a kúpy pneumatík prostredníctvom organizátora (parametre pneumatík 
podľa výberu výhercu). Organizátor súťaže má právo na výber spoločnosti, od ktorej 
bude výhra objednaná. Pri nižšom nákupe ako je hodnota výhry nemá výherca nárok na 
výdavok zvyšku v hotovosti. Výherca nemá voči organizátorovi súťaže právny nárok na 
zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty v inej forme. 

3. V prípade, ak sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok 
na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má organizátor 
súťaže právo na základe vlastného uváženia účastníka súťaže zo súťaže vylúčiť.
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Ochrana osobných údajov
1. Každý účastník súťaže udeľuje zakliknutím samostatného políčka organizátorovi súťaže 

súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme 
organizátora súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, evidenčné číslo vozidla, telefónne číslo 
a elektronická adresa (e-mail), a to až do vykonania všetkých úkonov potrebných pre 
ukončenie súťaže a odovzdania výhier.

2. Každý účastník má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať 
od prevádzkovateľa súťaže prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných 
údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osob-
ných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť 
svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracú-
vania), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky. Účastník je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písom-
ným oznámením doručeným prevádzkovateľovi súťaže. Podrobné informácie o spracú-
vaní osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke www.genertel.sk. Zo strany 
prevádzkovateľa súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov v zmysle 
platných právnych predpisov.

Záverečné ustanovenia
1. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže počas jej 

priebehu, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.

2. Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich 
plne dodržiavať.

3. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania organizátorom a účin-
nosť dňom vyhlásenia súťaže. 

4. Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené počas konania súťaže na internetovej stránke 
www.genertel.sk. V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa súťa-
že sa použijú príslušné ustanovenia pravidiel súťaže.

5. Účastníci súťaže berú na vedomie, že výhru nie je možné podľa platnej právnej úpravy 
vymáhať.

V Bratislave, dňa 16.11.2018

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel

BSBA Lukáš Bertók
riaditeľ odštepného závodu 


