Pravidlá súťaže

,,Nechajte sa zaskočiť“
Zmyslom tohoto vyhlásenia (ďalej len „štatút“), je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže „Nechajte sa
zaskočiť“ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k
spotrebiteľom – súťažiacim. Výňatky z tohto štatútu či skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných
a propagačných materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto
súťaže.
Tento štatút môže byť zmenený iba formou jeho písomných dodatkov odsúhlasených organizátorom
tejto súťaže.

Vyhlasovateľ, organizátor súťaže a prevádzkovateľ databázy
Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. (predtým LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.), so
sídlom Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel Sro, vložka číslo: 9085/B (ďalej len „vyhlasovateľ“).
Organizátorom súťaže je Hype, spol. s.r.o., so sídlom Sibírska 10, 831 02 Bratislava, identifikačné číslo
47 312 041, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.: 90531/B
(ďalej len „organizátor“).
Prevádzkovateľom databázy osobných údajov je Hype, spol. s.r.o., so sídlom Sibírska 10, 831 02
Bratislava, identifikačné číslo 47 312 041, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sro, vložka č.: 90531/B (ďalej len „organizátor“).

Trvanie spotrebiteľskej súťaže a územná pôsobnosť súťaže
Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od 23. 5. 2018 do 17. 6. 2018 23:00 (ďalej
len ako „doba trvania súťaže“).

Výhry v súťaži
Účastníkmi súťaže sa stávajú tí spotrebitelia, ktorí splnia všetky podmienky stanovené týmito pravidlami
súťaže.
Hlavnou výhrou sú: 3x jedálna karta Up Slovensko s kreditom 50 €. Každú kartu získa jeden vyžrebovaný
výherca (ďalej len "výhra").

Účastník súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky
s vekom minimálne 18 rokov.
Oprávnený účastník sa môže zúčastniť súťaže, ak splní súčasne nasledujúce podmienky:
v termíne od 23. 5. 2018 do 17. 6. 2018 23:00 vyplní všetky požadované údaje v registračnom formulári
s príslušnými súhlasmi a úspešne odošle registračný formulár na stránke www.nechajtesazaskocit.sk.
Každý súťažiaci bude do žrebovania zapojený len raz.
Zo súťaže sú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá súťaže. O vylúčení
súťažiaceho zo súťaže s konečnou platnosťou rozhoduje organizátor súťaže.
Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v pracovnom či obdobnom pomere k organizátorovi,
vyhlasovateľovi, technickému správcovi, či iným spolupracujúcim osobám povereným zabezpečením
tejto súťaže a osoby im blízke. Zo súťaže sú rovnako vylúčené osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom
nesplnia podmienky uvedené v tomto štatúte alebo pravidlá súťaže v tomto štatúte uvedené porušia.
Na osoby zo súťaže vylúčené sa hľadí, ako keby sa súťaže nezúčastnili. O vylúčení osoby zo súťaže
rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor súťaže.

Získanie výhry v súťaži
Žrebovanie výhercov troch jedálnych kariet Up Slovensko s kreditom 50 € prebehne 20. 6. 2018.
O výhre budú výhercovia vyrozumení prostredníctvom live žrebovania Andrejom Bičanom, ktoré bude
zverejnené na https://www.facebook.com/UpSlovensko 20. 6. 2018.
Ak výhercovia neposkytnú adresu na zaslanie výhry do 48 hodín po ich zverejnení, výhry získajú
vyžrebovaní náhradníci.
Pokiaľ výherca nesplní včas a riadne podmienky súťaže, uvedené v týchto pravidlách súťaže, bude takýto
výherca zo súťaže vylúčený, jeho nárok na výhru zaniká a organizátor rozhodne o ďalšom postupe.
Výhry budú výhercom doručené formou poštovej zásielky alebo kuriérskou spoločnosťou na adresu
uvedenú pri kontaktovaní výhercu organizátorom súťaže, do 30 dní od zverejnenia výhercov.

Súťažiaci a osobné údaje
Účasťou v súťaži (vyplnením a úspešným odoslaním súťažného formulára) vyjadruje súťažiaci súhlas s
pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) dáva spoločnosti Hype, spol. s.r.o., súhlas
na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“), poskytnutých v rámci súťaže (meno,
priezvisko, kontaktný e-mail, prípadne kontaktné telefónne číslo), a to po dobu 3 roky. Osobné údaje,
ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, (meno, priezvisko, e-mail) budú použité
na účely realizácie súťaže (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov

výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu 3 roky od
odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci,
ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne
a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci
zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe identifikačné údaje usporiadateľa ako
prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže), zoznam spracúvaných osobných
údajov (meno, priezvisko, e-mail, prípadne kontaktné telefónne číslo), že bol poučený o dobrovoľnosti
poskytnutia osobných údajov a čase platnosti udeleného súhlasu.
Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas so zverejnením osobných údajov na komunikačných
kanáloch Up Slovensko (webové stránky, Facebook stránka, Youtube kanál), a to v prípade, že sa stane
výhercom jednej z výhier. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k
osobným údajom, t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie informácii o osobných údajoch, ktoré o
ňom usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že usporiadateľ porušuje
svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych
osobných údajov, ako aj právo na výmaz osobných údajov a na obmedzenie spracúvania osobných
údajov usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane
predpisov o archívoch a registratúre). Zároveň máte právo na prenosnosť údajov podľa nariadenia.
Ak máte podozrenie, že spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s nariadením
alebo došlo k porušeniu vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Záverečné ustanovenia
Žiaden z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či iného plnenia.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zmeniť či zrušiť
bez udania dôvodu.
Vyhlasovateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení výhry v
prípade zmeny korešpondenčnej adresy výhercu, pokiaľ mu táto zmena nebola súťažiacim riadne a včas
oznámená. Rovnako nezodpovedajú za nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení výhry z dôvodov
spočívajúcich na strane výhercu. Vyhlasovateľ ani organizátor ďalej nezodpovedajú za oneskorené
doručenie výhier z dôvodov spočívajúcich na strane subjektu, ktorého prostredníctvom budú výhry
doručované.

Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká právny nárok
vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor ani vyhlasovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek
riziká a záväzky súvisiace s výhrou.
Vyhlasovateľ a organizátor si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich pri podozrení z podvodného
jednania či obchádzania pravidiel. O vylúčení súťažiaceho rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor
súťaže.
Účastník môže pri registrácii do súťaže vysloviť formou zaškrtnutia zvláštneho políčka súhlas so
spracovaním osobných údajov v zmysle Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) a v súlade so zákonom č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, od 25.5. 2018 s účinnosťou
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež
zaškrtnutím rovnakého políčka môže vyjadriť súhlas so zasielaním obchodných oznámení elektronickými
prostriedkami. Súhlas nie je povinný, ale bez neho sa nie je možné zúčastniť sa tejto súťaže.
Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na www.nechajtesazaskocit.sk
V Bratislave, dňa 23. 5. 2018

