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Pravidla  akcie „100 za 300“ 

 

Tento dokument upravuje pravidlá akcie „100 za 300“ (ďalej len „akcia“). Pravidlá stanovené 

v tomto dokumente sú jediné a sú záväzné pre všetkých zúčastnených. 

 

Organizátor akcie: Spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, sídlo: 1, Boulevard 

Haussmann, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 

542 097 902,  konajúca prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka 

zahraničnej banky, sídlo: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, 

IČO: 47 258 713, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Po, vložka č. 

2990/B (ďalej aj ako „vyhlasovateľ“ alebo „BNPP PF“) vyhlasuje akciu pod názvom „100 za 300“.  

Podmienky akcie 

 

1. Doba trvania akcie:  

Akcia prebieha v období od 1. januára 2020 do 31. januára 2020 (vrátane). Účasť v akcii môže 

účastníkovi vzniknúť kedykoľvek počas trvania akcie.  

2. Účasť v akcii a zúčastnený: 

Akcie sa môže zúčastniť iba držiteľ kreditnej karty Cetelem (klient), fyzická osoba, ktorá je plne 

spôsobilá na právne úkony, v čase zapojenia do akcie dovŕšila 18. (slovom: osemnásty) rok veku a 

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.  

Do akcie bude zaradený každý klient BNPP PF, ktorý počas doby trvania akcie „100 za 300“:  

a) použije svoju kartu od Cetelem počas trvania akcie v sume celkovo minimálne 300,00 

EUR. Za použitie sa považujú všetky formy platieb (internetové nákupy, použitie karty na 

platobných termináloch, výbery hotovosti z bankomatu, prevod peňazí z karty na účet 

alebo adresu) a  

b) zároveň v čase trvania akcie požiada o poskytnutie cestovného poukazu vyplnením 

všetkých údajov vo formulári na stránke www.cetelem.sk/relax.   

 

Z účasti v akcii sú vylúčení zamestnanci BNPP PF a osoby pracujúce pre BNPP PF na základe 

dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a rodinní príslušníci zamestnancov 

BNPP PF (t.j. manžel, deti, rodičia a súrodenci). Predchádzajúca podmienka platí obdobne pre 

zamestnancov akejkoľvek spoločnosti skupiny BNP PARIBAS.  

 

Z účasti v akcii sú vylúčení klienti, ktorí sú v omeškaní s úhradami mesačných splátok na 

akomkoľvek svojom produkte v banke. V prípade, ak fyzická osoba/klient nespĺňa čo i len jednu z 
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vyššie uvedených podmienok účasti v akcii v momente vyhodnotenia akcie, nebude zaradený do 

okruhu účastníkov.  

  

Účasť klienta, ktorá je v rozpore s týmito vyhlásenými podmienkami, je neplatná. Účasťou v akcii 

klient vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami a podmienkami akcie obsiahnutými v tomto 

dokumente. 

3. Princíp a priebeh akcie:  

Účastník je povinný v priebehu akcie rešpektovať tieto podmienky akcie stanovené 

vyhlasovateľom. Účastník môže kedykoľvek počas trvania akcie svoju účasť v akcii ukončiť 

písomným oznámením doručeným vyhlasovateľovi, napriek tomu, že spĺňa všetky podmienky 

účasti v akcii. Jeho účasť v akcii zaniká doručením tohto oznámenia BNPP PF.   

V prípade zistenia neoprávnenosti účasti klienta v akcii alebo v prípade zistenia iného porušenia 

podmienok akcie má vyhlasovateľ právo okamžite vyradiť účastníka z akcie.  

Odo dňa, kedy vyhlasovateľ akcie získa informáciu o neoprávnenosti účasti klienta  v akcii alebo 

o porušení podmienok akcie zo strany účastníka, stráca účastník nárok zúčastniť sa vyhodnotenia 

akcie. 

4. Vedenie akcie: 

Priebeh akcie riadi riaditeľ akcie vymenovaný vyhlasovateľom. Riaditeľ akcie vyhodnocuje 

splnenie podmienok pre účasť v akcii a rozhoduje o vyhovení vyhláseným podmienkam akcie, 

prípadne o dôvodoch vyradenia z akcie. Riaditeľ akcie po vyhodnotení akcie v protokole uvedie či 

účastníkovi vznikol nárok na odmenu. Riaditeľ akcie zodpovedá za doručenie odmeny.  

5. Vyhodnotenie a odmena: 

Vyhlasovateľ dňa 7. februára 2020 vykoná vyhodnotenie akcie. BNPP PF poskytne odmenu 

účastníkom, ktorí splnili podmienky akcie podľa bodu 2 týchto podmienok. Okamihom splnenia 

všetkých podmienok akcie účastníkom a po jeho vyhodnotení vznikne účastníkovi nárok na 

odmenu.  

 

Ak Klient po splnení podmienok akcie a vyplnení údajov vo formulári neobdrží odmenu do 

29.02.2020 formou emailu alebo SMS správy, môže sa informovať ohľadne zaslania odmeny 

počas pracovných dní od 8:00 do 18:00 na telefónnom čísle 0850 111 212 alebo elektronicky cez 

kontaktný formulár na www.cetelem.sk/kontakty.  

Odmenou v akcii sa rozumie cestovný poukaz Connex v hodnote 100 € (čiastka slovami: sto EUR). 

Platnosť kódu na poukaze je do 31. 12. 2020. Cestovný poukaz nie je možné zameniť za hotovosť 

a na uplatnenie poukazu sa vzťahujú podmienky platnosti uvedené na stránke 

www.connexcestovnypoukaz.com/cetelem.  
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Klient má nárok na získanie maximálne jedného poukazu v rámci akcie. Odmenu nie je možné 

poskytnúť klientovi v hotovosti, ani akýmkoľvek iným spôsobom, okrem zaslania výhry na e-mail 

alebo adresu klienta.  

6. Daňová povinnosť: 
Zdanenie výhry sa riadi ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Za 

odvedenie dane zodpovedá výherca. 

7. Zmena podmienok akcie a odvolanie akcie: 
Vyhlasovateľ akcie si vyhradzuje právo upraviť dobu trvania tejto akcie, meniť podmienky tejto 

akcie alebo tiež túto akcia odvolať. Toto právo môže BNPP PF uplatniť kedykoľvek a to aj bez 

uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu podmienok akcie sa BNPP PF zaväzuje zverejniť 

rovnakým spôsobom, akým došlo k zverejneniu akcie. Zmeny podmienok akcie alebo odvolanie 

akcie sa stávajú účinné dňom ich zverejnenia.  

 

Ak BNPP PF uplatní právo na odvolanie akcie podľa tohto bodu, žiadnemu zo zúčastnených 

nevznikne nárok voči BNPP PF na náhradu škody ani žiadny iný nárok akejkoľvek povahy.  

 

Účastník si je vedomý, že mu v súvislosti s účasťou v akcii nevznikli žiadne náklady, ktorých 

vynaloženie by inak mohlo zakladať nárok na náhradu škody.  

8. Ochrana osobných údajov: 
BNPP PF spracúva osobné údaje účastníkov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Účastník udeľuje BNPP PF súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu 

meno, priezvisko, číslo mobilného telefónu a e-mailová adresa na účely priebehu a vyhodnotenia 

tejto akcie, a to na dobu trvania akcie a jedného roku od jej ukončenia a vysporiadania nárokov z 

akcie. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas účastníka podľa čl. 6 ods. 1 

písm. a) GDPR.  

Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne a je možné ho kedykoľvek 

odvolať prostredníctvom:  

 telefonickej žiadosti cez zákaznícku linku na čísle 0850 11 12 12,   

 mailovej žiadosti adresovanej našej spoločnosti na  zodpovednaosoba@cetelem.sk,   

 písomnej žiadosti adresovanej na našu korešpondenčnú adresu.  

 

Účastník má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené v GDPR, 

najmä:  
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 právo na prístup: získať potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a 

kópiu spracúvaných osobných údajov;  

 právo na opravu: opraviť nesprávne/neaktuálne osobné údaje alebo doplniť neúplné 

osobné údaje; 

 právo na výmaz: v rozsahu, ktorý povoľuje právna úprava, môže požiadať o výmaz svojich 

osobných údajov; 

 právo na obmedzenie: obmedziť spracúvanie osobných údajov, ak napadne ich 

správnosť; osobné údaje sú nesprávne a účastník nežiada o ich vymazanie;   

 právo na prenosnosť: v rozsahu, ktorý dovoľuje právna úprava, má, aby mu boli 

odovzdané ním poskytnuté osobné údaje alebo, ak je to technicky možné, prenesené 

tretej strane. 

9. Súdne vymáhanie odmeny: 
 

Odmena v akcii nie je vymáhateľná súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. V prípade, 

že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení resp. 

nesplnení riaditeľ akcie. 

10. Záverečné ustanovenie: 
 

Podmienky akcie sú zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa www.cetelem.sk/relax, 

pričom nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vyhlásenia a ich originál je uložený v sídle 

spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky Karadžičova 2, 811 

09 Bratislava. 

 

V Bratislave dňa 01.01.2020                         

 

 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA 

pobočka zahraničnej banky 

 

                                     Riaditeľ akcie 
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