Štatút súťaže „Vyhraj 350“
Tento dokument upravuje pravidlá súťaže Vyhraj 350.
Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých účastníkov súťaže.
Tieto pravidlá môžu byť upravené len formou písomného dodatku k tomuto dokumentu.
1. Názov súťaže:
Vyhraj 350.
2. Organizátor súťaže:
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika. Spoločnosť je
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ:
2022082997, IČ DPH: SK2022082997 (ďalej len VSD alebo Organizátor).
3. Účel súťaže:
Cieľom súťaže je zaktualizovať kontaktné údaje zákazníkov VSD v rozsahu e-mailová adresa a číslo
telefónu a podporiť ekologickejšiu elektronickú a online komunikáciu Organizátora so svojimi
zákazníkmi.
4. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:
Súťaž trvá od 3. septembra 2021 do 31. decembra 2021.
Miestom konania súťaže je vymedzené distribučné územie VSD, tzn. Košický samosprávny kraj,
Prešovský samosprávny kraj a okres Revúca, ktorý k jeho distribučnému územiu historicky patrí.
5. Propagácia súťaže:
Súťaž bude propagovaná prostredníctvom sociálnej siete Facebook, konkrétne konta Organizátora
s názvom ExpertiNaSiete, webového sídla www.vsds.sk a adresným oslovením zákazníkov Organizátora
v segmente domácnosti v súvislosti s kampaňou Komunikujme elektronicky. Súťaž nie je žiadnym
spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.
6. Základný princíp súťaže:
Prostredníctvom zvolených propagačných platforiem (bod 5 Propagácia súťaže) bude v rámci kampane
Komunikujme elektronicky spoločnosťou VSD adresátom oznámené, že po zaktualizovaní svojich údajov
(a splnení ďalej uvedených podmienok) môžu byť zaradení do súťaže Vyhraj 350. Pri adresnom oslovení
Organizátor zvolí také komunikačné kanály (SMS, list, e-mail), ktoré eviduje ako aktuálne kontaktné
údaje s konkrétnymi zákazníkmi v rámci svojej zákazníckej databázy. Organizátor venuje do súťaže spolu
štrnásť cien. Zvolené komunikačné kanály odkazujú záujemcov o účasť v súťaži na webové sídlo
spoločnosti www.vsds.sk, kde nájdu informácie k súťaži, rovnako tento Štatút súťaže a nabádajú ich
vyplniť formulár na aktualizáciu svojich údajov v rámci kampane Komunikujme elektronicky.
7. Výhry v súťaži:
Účastníci súťaže splnením všetkých podmienok, ktoré popisuje tento dokument, sú zaradení do
náhodného žrebovania o:
1. cena: peňažná výhra vo výške 350,- EUR, čo je finančné vyjadrenie priemerných ročných
nákladov na spotrebovanú elektrinu v segmente domácností na distribučnom území VSD;
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2. – 4. cena: poskytnutie elektrického auta na predĺžený víkend v hodnote 174,- EUR;
5. – 14. cena: ekobalíček v hodnote 30,- EUR.
Výhry v súťaži v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR sú v súlade so znením § 9 ods.2, písm. m) zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane oslobodené.
8. Podmienky účasti v súťaži:
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dosiahla plnoletosť v deň zapojenia sa do súťaže
Vyhraj 350 s trvalým pobytom v Slovenskej republike a ktorá je zároveň príjemcom adresnej
komunikácie VSD v rámci kampane Komunikujme elektronicky, a teda dostane od Organizátora
vygenerovaný unikátny kód na aktualizáciu svojich kontaktných údajov a ktorá zároveň splní podmienky
súťaže.
Účastníkom súťaže sa stáva každý, kto:
- Zaktualizuje svoje kontaktné údaje v rozsahu telefonický a e-mailový kontakt vyplnením
príslušného online formulára, na ktorý ho odkáže spoločnosť VSD adresným listom, SMS alebo emailom a identifikuje sa podľa unikátneho kódu, ktorý mu VSD pridelí v kampani Komunikujme
elektronicky (povinné)
- a zároveň zaškrtne Súhlas so zaradením do súťaže Vyhraj 350, čím zároveň vyjadrí súhlas
s podmienkami súťaže popísanými v tomto Štatúte (povinné pre zaradenie do súťaže).
Zo súťaže sú vylúčení:
a) zamestnanci Skupiny Východoslovenská energetika Holding a rodinní príslušníci žijúci s nimi
v spoločnej domácnosti;
b) účastníci, u ktorých prebieha vyšetrovanie spojené s neoprávneným odberom elektriny, alebo
u ktorých bol takýto neoprávnený odber preukázaný kedykoľvek v minulosti.
Ak sa preukáže, že výherca súťaže je vyššie uvedenou osobou, ktorá je zo súťaže vylúčená (bod 8,
písmeno a, a/alebo písmeno b, Podmienky účasti v súťaži), nárok tejto osoby (výhercu) na výhru zaniká
a výhra prepadne v prospech Organizátora súťaže. Organizátor súťaže vyžrebuje potrebný počet
výhercov – náhradníkov namiesto tých, ktorí boli zo súťaže z titulu kolízie s bodom 8, písm. a, a/alebo
písmeno b, vylúčení.
Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto
dokumente. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto štatútom.
9. Zaradenie účastníkov do žrebovania:
Účasť v súťaži je dobrovoľná. Po splnení všetkých podmienok účasti v súťaži, ktoré popisuje tento Štatút,
bude každý platný účastník do súťaže zaradený do žrebovania iba raz. Organizátor si vyhradzuje právo
rozhodnúť, či ten-ktorý účastník súťaže skutočne splnil podmienky, ako sú popísané v tomto Štatúte.
10. Výhra, informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier:
Výhercami súťaže sa stávajú 14-ti účastníci súťaže, ktorí boli po splnení všetkých podmienok zaradení do
súťaže a vyžrebovaní zástupcom VSD náhodným výberom spomedzi všetkých platných účastníkov súťaže
prostredníctvom stránky www.random.org. Jednotlivé výhry sú popísané v bode 7 Výhry v súťaži.
Organizátor oboznámi účastníka súťaže o získaní výhry telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej
pošty. Organizátor zverejní výhercov na www.vsds.sk a na sociálnej sieti Facebook na konte
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Organizátora s názvom ExpertiNaSiete najneskôr 20. januára 2022 v rozsahu krstné meno a unikátny kód
pre presnú identifikáciu výhercu.
Podmienkou vyplatenia finančnej výhry je poskytnutie čísla bankového účtu výhercu, na ktorý si výherca
praje finančnú výhru poukázať.
Uplatnenie výhry číslo 2 až 4, tzn. poskytnutie elektromobilu na predĺžený víkend, je podmienené
podpisom Zmluvy o výpožičke na elektroauto, pričom ide o bezodplatné užívanie v trvaní jeden
konkrétny predĺžený víkend podľa dohody medzi Organizátorom a Výhercom, ktoré je uplatniteľné do
30.6.2022.
Výhercovia 5. až 14.-tej ceny si zvolia, či si výhry prajú zaslať poštou, alebo si ich prevezmú osobne na
jednom z dvoch Klientskych centier VSD – v Košiciach alebo Prešove.
11. Odovzdanie výhier náhradnému výhercovi:
Odovzdanie výhry náhradnému výhercovi nie je možné.
12. Osobné údaje:
V súlade s Nariadením EP a R (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a
voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, Organizátor ako
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu meno, priezvisko, unikátny kód,
emailová adresa a telefónne číslo na účel evidencie súťažiacich, správy a vyhodnotenia súťaže.
Organizátor ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výhercov súťaže v rozsahu meno, priezvisko,
adresa trvalého pobytu, adresy odberných miest, ku ktorým výhercu viaže zmluvný vzťah s VSD na účel
preverenia nároku na výhru a tiež údaj adresa na doručenie zásielky a číslo bankového účtu výhercu na
účel odovzdania výhry.
Organizátor do troch mesiacov od ukončenia súťaže osobné údaje účastníkov súťaže zlikviduje.
Organizátor primeraným spôsobom uchováva osobné údaje výhercov pre účely daňové, účtovné a
archivačné. Organizátor súťaže je oprávnený v rámci vyhodnotenia súťaže a kontaktovania výhercov
súťaže zverejniť osobné údaje výhercov v rozsahu: krstné meno a unikátny kód pre presnú identifikáciu
výhercu na svojej internetovej stránke www.vsds.sk a na sociálnej sieti Facebook na konte Organizátora
s názvom ExpertiNaSiete. Organizátor neprenáša osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácie. Organizátor nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
spracúvaných osobných údajov. Účastníci súťaže a výhercovia majú všetky práva dotknutej osoby, a to
predovšetkým právo požadovať od organizátora prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu
osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných
údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných
údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť Úradu
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa
nachádzajú v Pravidlách ochrany osobných údajov, ktorých aktuálna verzia je dostupná na webovej
stránke www.vsds.sk.
13. Súdne vymáhanie výhier v súťaži:
Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. Takisto nie je možné
požadovať výmenu za iné náhradné služby. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto
podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení Organizátor.
14. Úprava a zmena pravidiel súťaže:
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť
alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť,
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prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu
alebo úpravu pravidiel sa Organizátor zaväzuje zverejniť na svojom webovom sídle www.vsds.sk. V
prípade rozporu medzi pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v tomto Štatúte a pravidlami a
podmienkami súťaže uvedenými v inej komunikácii, propagačných materiáloch alebo iných materiáloch
určených spotrebiteľom, kde sú krátené kvôli zjednodušeniu posolstva a obmedzenému informačnému
priestoru, platí znenie pravidiel a podmienok súťaže uvedených v tomto Štatúte.
15. Zverejnenie pravidiel súťaže:
Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.vsds.sk počnúc
dňom 3. septembra 2021. Ich vymazanie zo stránky sa uskutoční najskôr 1. januára 2022.
16. Zodpovednosť za škodu:
Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutá v súvislosti so súťažou bude riešená podľa
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak v dôsledku
konania alebo nekonania účastníka súťaže vznikne Organizátorovi alebo ostatným
účastníkom súťaže akákoľvek ujma, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom
rozsahu ju nahradiť.
17. Všeobecné ustanovenie:
Propagačná spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust.
§ 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
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