
Úplné znenie pravidiel súťaže „Komunikujme spolu elektronicky“ 
v znení ich Dodatku č. 1 zo dňa 1. 11. 2021 a Dodatku č. 2  
zo dňa 2. 7. 2021 (ďalej aj ako „pravidlá súťaže“) 

I.  Organizátor 
a sprostredkovateľ

1.  Organizátzorom súťaže je: Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 196/B (ďalej len „ASP“ alebo
„Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.“).

2.  Sprostredkovateľom je spoločnosť THIS IS LOCCO
s. r. o., so sídlom Teslova 26, 821 02 Bratislava,
IČO: 44 908 849, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka.
č.: 60271/B (ďalej len „Sprostredkovateľ“), ktorá
bude v mene ASP vykonávať niektoré činnosti podľa
týchto Pravidiel súťaže a spracúvať osobné údaje
účastníkov Súťaže v súlade s týmito pravidlami
súťaže.

3.  Súťaž sa v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
nepovažuje za hazardnú hru.

II.  Doba a miesto konania
súťaže

1.  Súťaž sa uskutoční v dobe od 1. 11. 2020, 08:00:00
hod. do 31. 12. 2021, 23:59:59 hod. spôsobom
uvedeným v článku III. týchto pravidiel súťaže.

2.  Súťaž prebieha prostredníctvom internetu a webovej
stránky allianzsp.sk/eko. Na súťaž odkazujú
i vybrané sociálne siete.

III.  Podmienky účasti v súťaži
a zapojenie do súťaže

1.  Súťažiacim môže byť len fyzická osoba staršia ako
18 rokov, ktorá má plnú spôsobilosť na právne
úkony a spĺňa podmienky podľa bodu 2 a 3 v čl. III
týchto pravidiel súťaže.

2.  Súťažiacim v súťaži je automaticky každý klient
ASP, ktorý si v čase trvania súťaže aktivuje
s ASP elektronickú komunikáciu, t.j. s ASP sa
dohodol na zasielaní písomností v elektronickej
podobe prostredníctvom nástrojov elektronickej
komunikácie (napr. e-mail, telefón, Allianz Konto).

3.  Každý súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže len raz,
t. j. len prostredníctvom jednej aktivácie
elektronickej komunikácie. Aktivovaním
elektronickej korešpondencie sa klient stane
účastnikom súťaže a môže sa zúčastniť všetkých
nasledujúcich mesačných a štvrťročných žrebovaní.

4.  Odovzdanie výhry môže ASP podmieniť
preukázaním splnenia všetkých podmienok podľa
týchto pravidiel podpisom preberacieho protokolu
o odovzdaní výhry.

5.  Pokiaľ súťažiaci nemá záujem o účasť v súťaži,
resp. s účasťou v súťaži nesúhlasí, je oprávnený
kedykoľvek požiadať ASP o vyradenie zo súťaže,
a to zaslaním e-mailu na adresu marketing@
allianzsp.sk. V prípade žiadosti ASP vyradí
súťažiaceho zo súťaže bez zbytočného odkladu
po prijatí žiadosti, o čom ho informuje zaslaním
spätného e-mailu.
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IV.  Vyžrebovanie výhercov 
súťaže a výhry v súťaži

1.  Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania
o výhry v súťaži. Žrebovanie bude realizované
náhodným výberom prostredníctvom počítačového
programu.

2.  MESAČNÉ ŽREBOVANIE: najneskôr do konca
každého kalendárneho mesiaca počas trvania
súťaže Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. vyžrebuje
zo všetkých súťažiacich päťdesiat (50) výhercov,
ktorí získajú poukážku na nákup v obchodnom
reťazci Tesco v hodnote 20 Eur. Po vyžrebovaní pošle
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. meno, priezvisko,
telefónne číslo a emailovú adresu výhercu
Sprostredkovateľovi.

3.  ŠTVRŤROČNÉ ŽREBOVANIE: najneskôr do konca
každého kalendárneho štvrťroka roku 2021 (t.j.
celkovo 4 – krát) Allianz - Slovenská poisťovňa,
a.s. vyžrebuje zo všetkých súťažiacich jedného (1)
výhercu, ktorý získa poukážku na on-line nákup na
mall.sk v hodnote 350 Eur. Po vyžrebovaní pošle
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. meno, priezvisko,
telefónne číslo a emailovú adresu výhercu
Sprostredkovateľovi.

4.  Vyžebovaní budú tiež desiati (10) náhradníci
v každom MESAČNOM ŽREBOVANÍ a jeden (1)
náhradník v každom ŠTVRŤROČNOM ŽREBOVANÍ
pre prípad, že výhra v súťaži nebude niektorému
výhercovi odovzdaná (a to tak z dôvodov na
strane výhercu – napr. výhru odmietne, výhercu sa
nepodarí konatkovať atď.), ako aj z dôvodov na
strane organizátora súťaže – napr. vylúči výhercu
zo súťaže pre nesplnenie podmienok tejto súťaže
– napr. pre konanie v rozpore s týmito pravidlami
súťaže atď.).

V.  Informovanie o výhre 
a odovzdávanie výhier
v súťaži

1.  Každý výherca bude o výhre v súťaži upovedomený
bez zbytočného odkladu po žrebovaní, a to
elektronicky, prostredníctvom e-mailu. Súčasťou
upovedomenia výhercu o výhre v súťaži je aj
výzva na potvrdenie záujmu výhercu o prevzatie
výhry v súťaži a prípadné doplnenie ďalších
údajov výhercu, pokiaľ budú potrebné. Výherca
je povinný svoj záujem o prevzatie výhry potvrdiť
prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak výherca
do siedmych (7) kalendárnych dní odo dňa
uskutočnenia upovedomenia podľa prvej vety tohto
bodu nepotvrdí svoj záujem o výhru, nárok výhercu
na akúkoľvek výhru v súťaži v plnom rozsahu
a bez akejkoľvek náhrady zaniká a na jeho miesto

nastupuje náhradník, ktorý bude kontaktovaný 
rovnakým spôsobom ako výherca. 

2.  Výhra bude odovzdaná a realizovaná za
podmienok dojednaných medzi Sprostredkovateľom
a jednotlivými výhercami.

3.  V prípade, ak sa výhru nepodarí výhercovi za
dojednaných podmienok odovzdať a/alebo
realizovať, nárok výhercu na jej získanie v plnom
rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká. Rovnako
v prípade, ak sa výhercu nepodarí o jeho výhre
v súťaži upovedomiť (napr. nepodarí sa s ním
spojiť) najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa
prvého pokusu o uskutočnenie upovedomenia,
nárok výhercu na jej získanie v plnom rozsahu a bez
akejkoľvek náhrady zaniká.

4.  Odovzdanie výhry v súťaži môže byť podmienené
preukázaním splnenia podmienok podľa týchto
pravidiel súťaže, predložením preukazu totožnosti
(napr. občiansky preukaz) za účelom overenia
údajov o totožnosti výhercu.

5.  Výhra v súťaži môže podliehať dani z príjmu,
príp. ďalším odvodom alebo poplatkom v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov platných
v Slovenskej republike. Hodnota každej mesačnej
výhry je 20 Eur a hodnota každej štvrťročnej výhry je
350 Eur.

6.  Podmienky podľa tohto článku Pravidiel súťaže,
ktoré sa vzťahujú na výhercu sa primeranie použijú
aj na prípadných náhradníkov.

VI. Osobitné ustanovenia
1.  Ak sa zistí, že účastník súťaže konal alebo sa

pokúsil konať v rozpore s pravidlami súťaže, stráca
nárok na akúkoľvek výhodu zo súťaže mu plynúcu,
najmä nárok na akúkoľvek výhru. Takýto účastník
súťaže môže byť zo súťaže bez akejkoľvek náhrady
vylúčený a nemôže sa súťaže opäť zúčastniť.

2.  Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci
Sprostredkovateľa a ASP ako aj osoby im blízke.
V prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto
osoba a Sprostredkovateľsa o tejto skutočnosti pri
vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, výhra
v súťaži jej nebude odovzdaná. Za blízke osoby sa
považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3.  Súťaž nie je organizovaná, objednávaná,
sponzorovaná, podporovaná, propagovaná,
vykonávaná, riadená ani inak prepojená so
spoločnosťami disponujúcimi právami k sociálnym
sieťam alebo tieto siete prevádzkujúce. Údaje,
skutočnosti a súhlasy udeľované v rámci tejto
súťaže sú udeľované ASP. Ak nie je uvedené inak,
akékoľvek otázky, poznámky alebo podnety
súvisiace so súťažou musia byť adresované ASP.

4.  Účasť v súťaži ani výhru v súťaži nie je možné
vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť
v peniazoch.



5.  Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo
v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia než
na plnenia výslovne uvedené v týchto pravidlách,
pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za
splnenia všetkých pre to ustanovených podmienok
v zmysle týchto pravidiel. Výherca nie je oprávnený
požadovať akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec
výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.

6.  ASP si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť
alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž
skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to
aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady.
V prípade, ak dôjde k zmenám v pravidlách súťaže,
tieto zmeny budú uskutočnené vo forme dodatku
k týmto pravidlám súťaže a budú zverejnené na
webových stránkach súťaže. Účinnosť zmien podľa
predchádzajúcej vety nastáva okamihom ich
zverejnenia podľa predchádzajúcej vety, ak nie je
výslovne uvedený neskorší okamih nadobudnutia
ich účinnosti.

7.  ASP si vyhradzujú právo s konečnou platnosťou
rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa
súťaže. ASP si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka
súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať
podozrenie, že účastník súťaže dosiahol výsledok
v súťaži podvodným konaním alebo konaním
v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním
v rozpore s dobrými mravmi, ktoré je spôsobilé
ovplyvniť výsledky súťaže (bez ohľadu na skutočnosť
či sa bude jednať o konanie účastníka súťaže alebo
inej osoby).

8.  Sprostredkovateľ ani ASP nezodpovedajú za
akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou,
najmä problémy pri prevádzke stránok súťaže,
problémy na strane prepravcov, telefónnych
operátorov alebo iných subjektov. Sprostredkovateľ
ani ASP nezodpovedajú za akékoľvek škody
spôsobené výhrou v súťaži alebo v súvislosti
s ňou. ASP si vyhradzuje právo výhry podľa týchto
pravidiel nahradiť inými výhrami obdobného typu
a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky
odovzdávania výhier. Výhercom nevzniká právo
výhru reklamovať.

9.  V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže
alebo ich časťami uvedenými na propagačných
materiáloch alebo iných materiáloch a textom
týchto úplných pravidiel súťaže, platí znenie týchto
pravidiel.

10.  Pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže
k dispozícii na www.allianzsp.sk/eko

VII.  Informácie o spracúvaní
osobných údajov

1.  Kto je prevádzkovateľom?
 V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich
ochranu osobných údajov je prevádzkovateľom
osobných údajov Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,

so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, 
IČO: 00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 
196/B (ďalej aj ako „poisťovateľ“). 

2.  Ako a na aký účel získava a spracúva poisťovateľ
vaše osobné údaje?
 Účelom spracúvania osobných údajov účastníkov
súťaže (ďalej aj „dotknuté osoby“, v jednotnom
čísle „dotknutá osoba“) je zapojenie sa do
súťaže a plnenie vzájomných práv a povinností
vyplývajúcich z podmienok súťaže. Právnym
základom spracúvania je plnenie zmluvy,
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
alebo žiadosť dotknutej osoby, aby sa vykonali
opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Poskytnutie
osobných údajov je podmienkou účasti na súťaži
a v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je
možné zúčastniť sa súťaže. Osobné údaje získava
poisťovateľ priamo od dotknutých osôb.

3.  Aké osobné údaje bude o vás poisťovateľ spracúvať?
 Meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónne
číslo. V prípade odovzdania výhry aj informácie
vyplývajúce z dokladu totožnosti výhercu. Podrobný
zoznam účelov a právnych základov spracúvania je
možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.

4.  Vykonáva poisťovateľ profilovanie?
 Poisťovateľ profilovanie účastníkov súťaže na účely
účasti na súťaži nevykonáva.

5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?
 Osobné údaje dotknutých osôb môže poisťovateľ
v zmysle platných právnych predpisov poskytnúť/
sprístupniť príjemcom, ktorí majú postavenie
samostatných prevádzkovateľov, a to najmä
súdom, orgánom činným v trestnom konaní, iným
orgánom verejnej moci, advokátom, správcom,
znalcom alebo poveriť spracúvaním osobných
údajov sprostredkovateľov, ktorým je v tejto súťaži
Sprostredkovateľ. Podrobný zoznam príjemcov je
možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.

6.  Kde budú vaše osobné údaje spracúvané? Osobné
údaje dotknutých osôb spracúva poisťovateľ
v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru
(ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to
príjemcami podľa bodu 5. Vždy, keď poisťovateľ
uskutočňuje prenos osobných údajov dotknutých
osôb na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou
v rámci skupiny Allianz, robí tak na základe
Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny
Allianz (Allianz Privacy Standard), ktoré stanovujú
primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú
právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny
Allianz. Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny
Allianz a zoznam spoločností skupiny Allianz je
možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa. Ak sa
neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá
skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie
prenosu podľa platných právnych predpisov
upravujúcich ochranu osobných údajov, uskutočňuje
poisťovateľ prenos osobných údajov mimo EHP len



na základe štandardných zmluvných doložiek alebo 
vyžaduje od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov 
iné primerané záruky v zmysle platných právnych 
predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.

7.  Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným
údajom? V zmysle platných právnych predpisov
upravujúcich ochranu osobných údajov má
dotknutá osoba: právo na prístup k jej osobným
údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sú
o nej spracúvané osobné údaje; právo kedykoľvek
súhlas odvolať; právo žiadať opravu a aktualizáciu
osobných údajov; právo na výmaz osobných údajov;
právo na obmedzenie spracúvania osobných
údajov; právo získať osobné údaje v elektronickej
podobe a právo podať sťažnosť u poisťovateľa
alebo na Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky. Popis spôsobov a podmienok
uplatnenia žiadosti dotknutej osoby je možné nájsť
na webovom sídle poisťovateľa.

8.  Ako môžete namietať voči spracúvaniu vašich
osobných údajov? V zmysle platných právnych
predpisov upravujúcich ochranu osobných
údajov má dotknutá osoba právo namietať proti
spracúvaniu osobných údajov a žiadať ukončenie
spracúvania osobných údajov, ak poisťovateľ
spracúva osobné údaje dotknutej osoby na právnom
základe oprávneného záujmu poisťovateľa alebo
na právnom základe plnenia úloh poisťovateľa
realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej poisťovateľovi. Toto právo
môže dotknutá osoba uplatniť rovnakým spôsobom
ako ostatné práva uvedené v bode 7.

9.  Ako dlho uchováva poisťovateľ vaše osobné údaje?
Doba spracúvania osobných údajov v prípade
súťaží: evidencia súťažiacich - tri (3) mesiace od
ukončenia súťaže; evidencia výhercov – jeden (1)
rok od ukončenia súťaže. Podrobný zoznam dôb
spracúvania je možné nájsť na webovom sídle
poisťovateľa.

10.  Ako často aktualizuje poisťovateľ toto oznámenie?
Úplné a aktuálne oznámenie o spracúvaní
osobných údajov je možné nájsť na webovom
sídle poisťovateľa https://www.allianzsp.sk/sk_SK/
sukromne-osoby/ine-stranky/information/GDPR.html.

Bratislava, dňa 26. 8. 2021 


