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SÚŤAŽ
Vyhrajte 30x vodu na rok zadarmo
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE (ďalej aj „Štatút“)
1. Organizátor súťaže „Vyhrajte 30x vodu na rok zadarmo“ (ďalej „Súťaž“) je spoločnosť
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35
850 370, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
3080/B (ďalej „Organizátor“).
2. Súťaž začína dňa 14.08.2020 a končí sa dňa 31.08.2020.
3. Účastníkom Súťaže môže byť zákazník FO (domácnosť) , ktorý splní podmienky Súťaže.
Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Organizátora a ani žiadnej z dcérskych
spoločností Organizátora.
4. Výherné ceny – 30x finančná výhra predstavujúca ročnú spotrebu vody na jednom
odbernom mieste účastníka Súťaže.
5. Podmienkou Súťaže je počas jej trvania sa zaregistrovať na Zákazníckom portáli BVS,
a.s., ktorý bude dostupný na stránke Organizátora www.bvsas.sk a správne nahlásiť stav
vodomeru v sekcií služby pre účely stop odpočtu.
6. Žrebovanie výherných cien sa uskutoční do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení
termínu Súťaže a bude prebiehať u Organizátora náhodným výberom zo všetkých účastníkov
zaradených do Súťaže, ktorí splnili podmienky Súťaže. Každý účastník Súťaže je automaticky
zaradený do žrebovania. Bude vyžrebovaných 30 výhercov, ktorí získajú finančnú výhru
predstavujúcu ročnú spotrebu vody, ktorá bude predstavovať sumu zaplatených finančných
prostriedkov za dodávku vody v roku 2019 Organizátorovi. Výhra sa vzťahuje na jedno
odberné miesto výhercu Súťaže, uvedené v zmluve o dodávke vody pre odberateľov
domácnosti, resp. ktoré má Organizátor uvedené vo svojich systémoch ako odberné miesto
výhercu identifikované podľa čísla odberného miesta (OM). V prípade, že má výherca viac
odberných miest, výhra sa vzťahuje na odberné miesto s najvyššou finančnou hodnotou
preddavkov. Maximálna výška finančnej výhry, predstavujúca ročnú spotrebu vody na jednom
odbernom mieste, je obmedzená sumou 250 €. Výhercovia budú oboznámení o výsledkoch
žrebovania e-mailovou formou. Finančná výhra bude výhercovi pripísaná na bankový účet do
dvoch (2) mesiacov od žrebovania. Číslo bankového účtu, na ktorý ma byť pripísaná táto
finančná výhra, zašle výherca Organizátorovi súťaže e-mailom na adresu, z ktorej mu bol
zaslaný e-mail oznamujúci výhru v Súťaži. Výhercovia Súťaže budú zverejnení najneskôr do
5 pracovných dní od žrebovania na internetovej stránke www.bvsas.sk (zverejňuje sa len
meno a začiatočné písmeno priezviska výhercu).
Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím ceny, vzdá sa ceny, nezašle číslo bankového
účtu, na ktorý má byť zaslaná finančná výhra predstavujúca ročnú spotrebu vody do jedného
(1) mesiaca od e-mailovej výzvy, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto Štatútu, cena
prepadáva v prospech Organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia,
či podmienky stanovené pre výhru ceny boli splnené alebo nie.
7. Dane. Výhra do 350 € nepodlieha daňovej povinnosti u výhercu podľa zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

8. Osobné údaje.
Účel. Na účel uskutočnenia a vyhodnotenia Súťaže spracúva Organizátor meno, priezvisko,
e-mailovú adresu, číslo mobilného telefónu a číslo odberného miesta (OM) účastníkov Súťaže.
V prípade výhry používa Organizátor kontaktné údaje výhercov na oznámenie výhry. Na účel
odovzdania výhry budú Organizátorom spracúvané aj ďalšie identifikačné údaje výhercu a v
prípade finančnej výhry aj údaje o bankovom spojení. Údaje výhercov sú uchovávané tiež na
účely správy daní v súlade s právnymi predpismi (zákon č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok,
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) a môžu byť použité pre prípad potreby uplatňovania,
obhajovania a preukazovania právnych nárokov Organizátora (napr. v prípade konania
dozorného orgánu či súdneho sporu). Výhercovia budú zverejnení na webovej stránke
Organizátora, a to uvedením mena a začiatočného písmena priezviska. V prípade
neposkytnutia niektorých z uvedených údajov nebude umožnená účasť v Súťaži, ako ani
prevzatie prípadnej výhry.
Právny základ. Právnym základom na spracúvanie údajov je (i) oprávnený záujem
Organizátora podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov
2016/679/EU (ďalej len „GDPR“) na zabezpečení a zvyšovaní kvality služieb, starostlivosti o
zákazníkov, budovaní vzťahu so zákazníkmi a zvyšovaní spokojnosti zákazníkov, ochrane
majetku a majetkových práv, preukazovaní dodržiavania zákonných a zmluvných povinností
(ii) plnenie zmluvy a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b)
GDPR, (iii) splnenie zákonnej povinnosti Organizátora podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Aktualizované údaje. Kontaktné údaje uvedené súťažiacim v celom rozsahu nahrádzajú
pôvodné kontaktné údaje evidované Organizátorom v súvislosti so zmluvným vzťahom
existujúcim mimo tejto Súťaže. To znamená, že na akúkoľvek komunikáciu, týkajúcu sa
zmluvného vzťahu, budú ďalej používané kontaktné údaje aktualizované alebo doplnené
v rámci Súťaže.
Doba uchovávania. Údaje účastníkov Súťaže, spracúvané na účel uskutočnenia Súťaže a jej
vyhodnotenia, budú vymazané bezodkladne po ukončení súťaže (najneskôr do 1 mesiaca).
Údaje výhercov budú uchovávané po dobu 1 roka od odovzdania výhry, pokiaľ v konkrétnom
prípade nevznikne potreba ich dlhšieho uchovávania. Údaje spracúvané na základe súhlasu
sú uchovávané počas platnosti súhlasu (t. j. do uplynutia doby, na ktorú bol udelený, alebo do
jeho odvolania). Vo vzťahu k uchovávaniu kontaktných údajov na účel zmluvného vzťahu,
existujúceho medzi Organizátorom a súťažiacim mimo tejto Súťaže, platia podmienky uvedené
vo všeobecných informáciách o ochrane údajov (https://www.bvsas.sk/sk/o-nas/ochranaosobnych-udajov/ochrana-osobnych-udajov.html).
Príjemcovia. Osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám, iba ak je to nevyhnutné
v súvislosti so Súťažou. Pôjde najmä v odôvodnených prípadoch orgány verejnej moci.
Vaše práva. Účastníci a výhercovia majú ako dotknuté osoby právo na prístup k osobným
údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť,
právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu, právo domáhať sa súdnej ochrany svojich
práv, právo namietať voči spracúvaniu údajov z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej
situácie, založenej na oprávnenom záujme Organizátora, ako aj voči spracúvaniu na
účely priameho marketingu. Uvedené práva patria dotknutým osobám v rozsahu
vyplývajúcom z právnych predpisov.
9. Práva Organizátora. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, ktoré vyplynú z tejto Súťaže
alebo vzniknú v súvislosti s ňou, budú riešené rozhodnutím Organizátora.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, na zrušenie Súťaže, jej odloženie,
prerušenie, zmenu dĺžky trvania, ako aj zmenu podmienok Súťaže, pravidiel žrebovania,
dátumu uskutočnenia žrebovania, počtu výhercov, ako aj druhu cien, ktoré budú predmetom
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žrebovania. Zmenu Štatútu a podmienok Súťaže Organizátor vhodným spôsobom zverejní.
Účastník súťaže berie na vedomie, že ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou.
10. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť so súťažnými pravidlami na internetovej stránke
www.bvsas.sk. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú účastníci súťaže súhlas s týmto Štatútom
a pravidlami Súťaže.
V Bratislave dňa 13. 08.2020
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

