ŠTATÚT reklamnej a propagačnej súťaže:
„Energia na rok zadarmo“
Tento štatút upravuje pravidlá súťaže „Energia na rok zdarma“.

Tento štatút súťaže bude uverejnený na internetovej stránke www.vse.sk a www.innogy.sk
počnúc dňom 19.júla 2021.
1. Organizátor súťaže
Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767, DIČ:
2022730457, IČ DPH: SK2022730457, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd.:
Sa, Vložka č.: 1628/V (ďalej ako „VSE“)
a
innogy Slovensko s. r. o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809,
DIČ: 2022646549, IČ DPH: SK2022646549, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, Odd.: Sro, Vložka č.: 92491/B(ďalej ako „innogy“)
ďalej aj ako „organizátor“.
2. Účel
Účelom súťaže je získanie nových zákazníkov, propagácia a zvýšenie záujmu o komoditné produkty
od organizátorov súťaže.
3. Trvanie a miesto konania súťaže
Začiatok súťaže: 19. júla 2021 (9:00:01). Koniec súťaže: 29. októbra 2021 (23:59:59).
Miesto konania súťaže: www.vse.sk, www.innogy.sk
4. Médiá určené pre súťaž
www.vse.sk, www.innogy.sk
Propagačná súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná.
5. Základný princíp súťaže
Účastníkom súťaže sa stáva súťažiaci, ktorý:
- uzatvorí Zmluvu o združenej dodávke elektriny, resp. plynu pre odberateľov kategórie
domácnosti (ďalej aj „Zmluva“) so spoločnosťou VSE, resp. innogy, s produktom ELEKTRINA
DOMA platným od 1.1.2021, resp. s produktom PLYN DOMA platným od 1.1.2021.
- Vyplnenú a riadne podpísanú Zmluvu doručí na korešpondenčnú adresu VSE, reps. innogy:
Mlynská 31, 042 91 Košice, najneskôr do 29. 10. 2021
- neodstúpi od Zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote;
- VSE, resp. innogy začne dodávku elektriny, resp. plynu do odberného/-ých miesta/miest v
súlade s uzatvorenou Zmluvou najneskôr k 1. 2. 2022.
- každá osoba môže uzatvoriť s VSE, resp. innogy, len jednu Zmluvu pre dané odberné miesto;
- nie je možné uzatvoriť Zmluvu pre:
o nové odberné miesta, kde v minulosti neprebiehala dodávka elektriny, resp. plynu
o odberné miesta, kde bola obnovená distribúcia elektriny, resp. plynu po
predchádzajúcej demontáži meradla z dôvodu neplatenia,
o na odberné miesto, kde už VSE, resp. innogy v čase trvania súťaže elektrinu, resp. plyn
dodáva.
Po skončení súťaže organizátor určí komisiu, ktorá náhodným výberom vylosuje 40 výhercov.
Výhercovia súťaže získajú peňažné výhry v hodnote ročnej platby za dodávku elektriny alebo plynu

a palivové karty na nákup pohonných hmôt a iného tovaru s kreditom 25,EUR od spoločnosti
Slovnaft. Výhercom pošleme výhru na účet, resp. poštou na korešpondenčnú adresu.
Výhry VSE:
10x peňažné výhry, každá v hodnote 400,- EUR, čo prináleží ročnej platbe ceny za dodávku
elektriny priemerného zákazníka pri spotrebe 2,2 MWh
10x palivová karta Slovnaft s kreditom 25,- EUR
Výhry innogy:
10x peňažné výhry, každá v hodnote 700,- EUR, čo prináleží ročnej platbe ceny za dodávku plynu
priemerného zákazníka pri spotrebe 17 MWh
10x palivová karta Slovnaft s kreditom 25,- EUR

6. Podmienky účasti v súťaži
Do súťaže sa môže zapojiť každý kto uzatvorí Zmluvu o dodávke elektriny resp. plynu s produktom
ELEKTRINA DOMA, resp. PLYN DOMA s jedným z organizátorom súťaže v období 19.7 – 29.10.2021
a má trvalý alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky, ktorý najneskôr dňa 19. júla 2021
dovŕšil 18 rokov.
Súťaže sa nesmú zúčastniť :
a) zamestnanci organizátora súťaže,
b) existujúci zákazníci, ktorí majú uzatvorenú platnú Zmluvu o dodávke elektriny a/alebo plynu
s organizátorom súťaže,
c) podnikatelia spolupracujúci s organizátorom súťaže na príprave, organizovaní a zabezpečení
súťaže,
d) zamestnanci, členovia orgánov alebo spoločníci osôb uvedených v písm. a) alebo b) vyššie,
e) osoby blízke osobám uvedeným v písm. a), b) alebo c) podľa § 116 Občianskeho zákonníka.
Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa týchto bodov, tak nárok tejto osoby (výhercu)
na výhru zaniká . Výhra sa tejto osobe (výhercovi) neodovzdá, táto osoba (výherca) bude zo súťaže
vylúčená a predmetná výhra bude následne odovzdaná v poradí ďalšiemu vyžrebovanému
účastníkovi súťaže (náhradníkovi výhercu) v poradí určenom podľa tohto štatútu.

7. Výhra a odovzdanie výhry
Výhry budú výhercom oznámené a zaslané najneskôr do 31.3.2022 na bežný účet v banke ktorú v emailovej komunikácii uvedie výherca, resp. na korešpondenčnú adresu. Do súťaže budú zaradení len
tí súťažiaci, ktorí splnili podmienky tohto štatútu.
Oboznámenie účastníka súťaže o získaní výhry prebieha e-mailovým oznámením alebo listom.
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.
Výhry v súťaži prevyšujúce 350,- EUR budú v súlade s § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov zdanené zrážkovou daňou vo výške 19 % z hodnoty nad 350,- EUR, ktorú
zrazí a odvedie organizátor súťaže.
8. 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 a výhercov súťaže v rozsahu meno, priezvisko,

telefón, mailová adresa, korešpondenčná adresa, číslo bankového účtu, na účel správy súťaže,
vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry výhercom.
Organizátor do troch mesiacov od ukončenia súťaže zlikviduje osobné údaje, ktoré boli zaregistrované
v evidencii účastníkov súťaže. Organizátor primeraným spôsobom uchováva osobné údaje výhercov
súťaže pre účely daňové, účtovné a archivačné. Organizátor súťaže je oprávnený v rámci vyhodnotenia
súťaže a kontaktovania výhercov súťaže zverejniť osobné údaje výhercov (v rozsahu: iniciály mena a
priezviska, obec bydliska) na svojej internetovej stránke. Organizátor neprenáša osobné údaje do tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Organizátor nevykonáva automatizované individuálne
rozhodovanie vrátane profilovania spracúvaných osobných údajov. Účastník 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.vse.sk alebo www.innogy.sk.

9. Súdne vymáhanie výhier v súťaži
Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. V prípade, že
nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení,
organizátor súťaže.
10. Úprava a zmena pravidiel súťaže
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť
štatút súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu
a poskytnutia náhrady. V prípade rozporu medzi pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v tomto
štatúte a pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných
materiáloch určených spotrebiteľom platí znenie pravidiel a podmienok súťaže uvedených v tomto
štatúte.
11. Zodpovednosť za škodu
Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti so súťažou bude riešená podľa príslušných
ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak v dôsledku konania alebo nekonania účastníka
súťaže vznikne organizátorovi súťaže alebo ostatným účastníkom súťaže akákoľvek ujma, je účastník,
ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.
12. 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 platnom znení. Účasťou
v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto
štatúte.

