Úplné pravidlá akcie: „Doplaťte svoju pôžičku – jún 2016“
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel akcie pre vybraných zákazníkov
„Predčasne splaťte svoju pôžičku – jún 2016“ (ďalej len „akcia“). Tieto pravidlá sú jediným
dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá akcie (ďalej len „pravidlá akcie“).
V rámci akcie môže vybraný zákazník oslovený organizátorom získať výhru - peňažnú odmenu za
nižšie uvedených podmienok. Cieľom akcie je motivovať vybraných oslovených zákazníkov k splateniu
svojich pôžičiek.
1. Organizátor akcie
Organizátorom akcie je Provident Financial, s.r.o., so sídlom: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava 2,
IČO: 35 805 731, zápísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
23439/B, (ďalej len „organizátor").
2. Termín a miesto konania akcie
Akcia prebieha v termíne od 01.06. do 28. 06. 2016 vrátane (ďalej len „čas konania akcie“) na území
Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania akcie“).
3. Účasť na akcii
Účastníkom akcie je zákazník - plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorej počas doby
konania akcie bude od organizátora zaslaná ponuková SMS správa s nasledovným textom:
„Doplaťte pôžičku od 1.6.do 28.6.2016, zavolajte nám to na 0800 160 610 a budete zaradený do
žrebovania o výhru 200€. Pravidlá akcie na www.provident.sk.“
„Vyhra 200€! Doplaťte svoje pôžičky od 1.6. do 28.6.2016, zavolajte na linku 0800 106 610
a zaradíme Vás do žrebovania. Pravidlána www.provident.sk“
Zákazník splatením všetkých svojich pôžičiek u organizátora a zavolaním na telefónne číslo uvedené
v sms-správe a potvrdením od organizátora, že skutočne doplatil svoje pôžičky sa registruje do akcie
a to zaslaním potvrdzujúcej sms-správy od organizátora a zároveň vyjadruje súhlas s pravidlami
akcie.
4. Priebeh akcie a nárok na výhru
4.1. Nárok na výhru definovanú v bode 5. týchto pravidiel vzniká účastníkovi akcie potom, čo sa
účastník akcie oslovený podľa bodu 3. týchto pravidiel sms-správou riadne registruje do akcie
podľa bodu 3. týchto pravidiel, t.j. splatí všetky svoje pôžičky u organizátora a zavolá na
telefónne číslo uvedené v sms-správe a oznámi že splatil všetky svoje pôžičky, čo mu následne
organizátor potvrdí sms-správou , čím je aj zaregistrovaný do akcie.

4.2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že nárok na získanie výhry nevznikne účastníkovi
akcie v prípade, že účastník akcie nesplatí všetky svoje pôžičky u organizátora a/alebo nezavolá
na bezplatné telefónne číslo uvedené v sms- správe a neobdrží potvrdzujúcu sms-správu
v zmysle bodu 3. týchto pravidiel.
4.3. Účastník akcie, ktorý splnil podmienky podľa bodu 3. a 4.1. pravidiel, bude zaradený do
žrebovania o výhru, ktorou je peňažná odmena vo výške 200,- EUR podľa bodu 5. pravidiel.
4.4. Žrebovanie bude prebiehať na základe princípu náhodného výberu prostredníctvom príslušného
softvérového programu, pričom bude vyžrebovaný jeden (1) výherca. Oficiálne výsledky akcie
obsahujúce meno a priezvisko výhercu akcie budú k nahliadnutiu na príslušných pobočkách
Organizátora od 15.07.2016 do 31.07.2016.
5. Výhra
5.1. Výhrou v akcii je peňažná odmena v hodnote 200,- EUR. Účastníkovi akcie, ktorému vznikne
nárok na odmenu, bude táto odovzdaná osobne prostredníctvom obchodného zástupcu, či
zamestnanca organizátora, a to najneskôr do uplynutia jedného (1) mesiaca nasledujúceho po
skončení akcie.
5.2. V prípade, že účastník akcie, ktorému vznikne nárok na výhru, neprevezme výhru do dvoch (2)
mesiacov od skončenia akcie, stráca týmto nárok na odmenu a v súvislosti s tým mu nevznikne
žiadny nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora akcie za neprevzatú výhru.
6. Ochrana osobných údajov
Registráciou v akcii podľa bodu 3. týchto pravidiel účastník akcie dáva dobrovoľný súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, ulica, popisné číslo domu,
mesto/obec, PSČ, telefónne číslo, e-mail a dátum narodenia, prípadne ďalšie údaje nevyhnutné pre
účely tejto akcie, ktoré budú v tomto rozsahu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení spracované organizátorom ako prevádzkovateľom pre účely akcie.
Účastník súhlasí s tým, že v prípade vzniku nároku na výhru môže byť zverejnené jeho meno a
priezvisko, prípadne môžu byť bezplatne zverejnené a šírené jeho osobné atribúty (meno, priezvisko,
podobizne, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy), a to v súvislosti s touto akciou,
propagáciou a reklamou organizátora akcie a jeho produktov.
Účastník dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu po dobu
od registrácie účastníka do akcie až do písomného odvolania jeho súhlasu, minimálne však do
30.06.2016.
Poskytnutie údajov je dobrovoľné, k poskytnutiu osobných údajov dochádza registráciou v akcii podľa
bodu 3. týchto pravidiel. Účastník akcie zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne,
úplné, aktuálne a pravdivé. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov vo vyššie uvedenom
rozsahu je podmienkou pre vyhodnotenie akcie a pre úspešné uplatnenie nároku na výhru v akcii.
Účastník akcie má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla
organizátora uvedenú v bode 1. týchto pravidiel. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
je účinné okamihom doručenia organizátorovi. Účastník akcie má vo vzťahu k jeho spracúvaným
osobným údajom všetky práva stanovené najmä § 28 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov, a to

najmä právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu
osobných údajov, ak účel spracúvania skončil alebo došlo k porušeniu zákona a ďalšie práva podľa
§28 zákona č. 122/2013 Z.z..

7. Ostatné podmienky akcie
7.1. Akcia je spotrebiteľskou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005
Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Účasť na akcii nie je možné vymáhať právnou cestou, ani nie je možné namiesto
výhry požadovať náhradné finančné plnenie v hotovosti.
7.2. Účastníci sa akcie zúčastnia s vedomím, že nemôžu požadovať odmenu v celkovom rozsahu
ani v jednotlivých prípadoch v hodnote vyššej alebo vo väčšom množstve, než aké určí
organizátor akcie.
7.3. Právne vzťahy vzniknuté medzi účastníkom a organizátorom akcie sa spravujú týmito
pravidlami a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky. Za dodržiavanie pravidiel tejto akcie je zodpovedný jej organizátor.
7.4. Účasťou na akcii prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich plne
dodržiavať.
7.5. Z akcie sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora, ich manželia/manželky, príbuzní v
priamej línii, druhovia/družky alebo osoby žijúce s takýmito zamestnancami v spoločnej
domácnosti a ďalej zamestnanci spoločností spolupracujúcich s organizátorom na príprave
akcie. Osobám uvedeným v prvej vete tohto odseku nevzniká nárok na akúkoľvek odmenu v
rámci tejto akcie.
7.6. Ak sa vyskytnú dôvodné pochybnosti o splnení podmienok pre účasť na tejto akcii alebo
vzniku nároku na odmenu v rámci tejto akcie, rozhoduje v konkrétnych prípadoch o účasti na
tejto akcii a/alebo o vzniku nároku na odmenu s konečnou platnosťou zamestnanec
organizátora akcie na pozícii Marketingový riaditeľ. Takéto rozhodnutia sú konečné a
nemožno sa proti nim odvolať.
Reklamácia môže by podaná písomne, doporučeným listom na adresu organizátora v termíne
do 31.05.2016 s poznámkou „Doplaťte svoju pôžičku – júnl 2016 - reklamácia“. O dodržaní
termínu podania reklamácie rozhoduje dátum zaslania doporučeného listu s reklamáciou.
Právo na podanie reklamácie týkajúcej sa priebehu súťaže má jedine účastník akcie. Písomná
reklamácia musí obsahovať: meno a priezvisko účastníka, jeho presnú adresu, popis a
uvedenie príčiny reklamácie.
O reklamácii organizátor rozhodne v lehote 7 dní odo dňa jej doručenia organizátorovi.
Účastníkovi bude rozhodnutie organizátora akcie oznámené doporučeným listom zaslaným
na adresu účastníka akcie uvedenú v reklamácii v termíne 7 dní od dátumu rozhodnutia o
reklamácii.
7.7. Organizátor akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť pravidlá akcie či
prebiehajúcu akciu prerušiť, odložiť alebo odvolať bez udania dôvodov. O zmene, úprave,

prerušení, odložení alebo odvolaní akcie bude účastníkov akcie organizátor informovať na
internetových stránkach www.provident.sk. Zmenené/doplnené pravidlá akcie budú
zverejnené na adrese organizátora uvedenej v bode 1. týchto pravidiel, na pobočkách
organizátora a na web stránke www.provident.sk. Zmenené/doplnené pravidlá akcie
nadobudnú účinnosť v deň uvedený v pravidlách akcie.
7.8. Úplné a záväzné pravidlá akcie sú k dispozícii v priebehu trvania akcie na adrese organizátora
akcie uvedenej v bode 1. týchto pravidiel, na pobočkách organizátora a na internetovej
stránke www.provident.sk.
7.9. V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel, uvedených v ktoromkoľvek materiáli
prezentujúcom túto akciu a týchto úplných pravidiel, platí text týchto pravidiel.
7.10. Pravidlá akcie nadobúdajú účinnosť 01.06.2016.

V Bratislave, dňa 30.05.2016
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