
ŠTATÚT kampane „VÝHODY PRE KLIENTOV“ 
 

 

 

ÚČEL ŠTATÚTU 

 

1. Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá kampane „VÝHODY PRE KLIENTOV“.  Tento štatút je jediným 

dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej kampane. Publikovaný je prostredníctvom verejne 

dostupnej webstránky organizátora kampane - www.pohotovost.sk, www.pozickaren.sk, www.pozicka.sk, 

www.zivnostnik.sk. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k štatútu kampane  

“ VÝHODY PRE KLIENTOV“. 

 

 

 

ORGANIZÁTOR KAMPANE 

 

1. Organizátorom kampane “VÝHODY PRE KLIENTOV“ je spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom 

Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, 

oddiel: Sro, vložka č.: 23636/B. 

 

 

 

TRVANIE KAMPANE 

 

1. Kampaň “VÝHODY PRE KLIENTOV“ bude prebiehať v termíne od 6. 10. 2015 do 31.1.2016. 

 

 

 

PRAVIDLÁ KAMPANE 

 

1. Organizátor kampane osloví klientov alebo záujemcov prostredníctvom listu s akciovým kupónom. List          

a kupón obsahujú základné informácie o kampani. Zľava pri čerpaní akciového úveru bude automaticky 

poskytnutá každému, kto predloží akciový kupón a zároveň spĺňa všeobecné podmienky na poskytnutie úveru 

od poskytovateľa. 

 

2. V prípade, ak klient alebo záujemca spĺňa všeobecné podmienky na poskytnutie úveru stanovené 

organizátorom kampane, má nárok na uplatnenie zľavy z úveru. 

 

3. V závislosti od výšky poskytnutého úveru je zľava nasledovná: 

 20 EUR, ak bol poskytnutý úver vo výške 200 EUR; 

 50 EUR, ak bol poskytnutý úver vo výške 500 EUR; 

 100 EUR, ak bol poskytnutý úver vo výške 1 000 EUR; 

 200 EUR, ak bol poskytnutý úver vo výške 2 000 EUR. 

 

 

 

SPÔSOB PROPAGÁCIE 

1. Propagácia kampane “VÝHODY PRE KLIENTOV“ sa uskutoční adresným oslovením klientov alebo 

záujemcov o úver spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o., v Požičkárňach, upútavkami na webovej stránke 

organizátora súťaže,  ústne prostredníctvom pracovníkov obchodnej služby ako aj formou krátkych sms správ.  

 

http://www.pohotovost.sk/
http://www.pozickaren.sk/
http://www.pozicka.sk/
http://www.zivnostnik.sk/


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Organizátor kampane má právo kedykoľvek ukončiť kampaň “VÝHODY PRE KLIENTOV“ a to aj v jej 

priebehu. 

 

2. Každá osoba, ktorá na základe pravidiel kampane “VÝHODY PRE KLIENTOV“ uzavrie s organizátorom 

kampane zmluvu o úvere, dáva uzatvorením zmluvy o úvere výslovný súhlas na spracovanie svojho titulu, 

mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla a mailovej adresy. Organizátor kampane je oprávnený spracovať 

osobné údaje takejto osoby na marketingové účely, najmä analýzy kampane, na organizovanie ďalších akcií       

a informovanie o ponuke výrobkov a služieb. Organizátor kampane má pri spracovávaní osobných údajov 

postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v platnom znení. 

 

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu, pričom takýto 

súhlas možno kedykoľvek odvolať, a to v písomnej podobe, formou doporučeného listu zaslaného 

organizátorovi kampane.  

 

 

V Bratislave, 5. október 2015 

POHOTOVOSŤ, s.r.o. 

 


