NOVÝ ŠTATÚT SÚŤAŽE
„STAŇ SA ČLENOM A ZÍSKAJ AUTO“
vyhotovený v súlade s ust. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník, zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 22/2004
Z.z.
o elektronickom obchode, zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a ďalšími platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky

Vyhlasovateľ, organizátor a prevádzkovateľ súťaže
Vyhlasovateľom, organizátorom a prevádzkovateľom tejto súťaže je:
Názov:
So sídlom:
IČO:
E-mail

Košické zlaté srdce o.z.
Maurerova 20, 040 22, Košice
50 093 509
kosickezlatesrdce@vektor.sk

V spolupráci s:
Obchodné meno:
PIOVRA s.r.o.
Sídlo:
Maurerova 20, 040 22, Košice
IČO:
47 536 306
Zapísaný v:
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.:48339/V
E-mail:
piovra.kosice.info@gmail.com
(ďalej len „Vyhlasovateľ“).
Organizátor je zároveň poskytovateľom cien do súťaže.

Partneri súťaže:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný v:
E-mail:

VEKTOR s.r.o.
Bystrická 65, 040 01, Košice
36 201 235
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.:11904/V
socialne@vektor.sk

Platobnú bránu technicky zabezpečuje
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný v:

ELET, s.r.o.
Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
31 394 981
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
8936/B

I.
Predmet a účel štatútu
1.

Predmetom tohto Štatútu je úprava súťažných podmienok súťaže „STAŇ SA ČLENOM A
ZÍSKAJ AUTO“ usporiadanej Vyhlasovateľom (ďalej len „Súťaž“), v ktorej sa zapojení
účastníci môžu pri splnení podmienok podľa tohto Štatútu stať výhercami výhier uvedených
v tomto Štatúte.

II.
Podmienky účasti v súťaži
1.

2.

Do súťaže sa môže zapojiť ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá súčasne splní všetky nižšie uvedené
podmienky a to:
a. má trvalý alebo prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky
alebo Českej republiky
b. je staršia ako osemnásť rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony.
c. splní podmienky tohto štatútu pre účasť v súťaži
d. súhlasí s ustanoveniami tohto štatútu a udelí súhlas na spracovanie osobných údajov v
prípade výhry (ďalej len „účastník“).
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Vyhlasovateľa a ich blízke osoby ani osoby alebo
zamestnanci osôb alebo ich blízke osoby, ktoré sa na základe zmluvných vzťahov s
Vyhlasovateľom podieľali na organizacii, technickom zabezpečení, alebo inak na realizácii tejto
súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je takou osobou, ktorá je podľa tohto Štatútu
z
účasti vylúčená, je Vyhlasovateľ oprávnený ju zo súťaže vylúčiť bez nároku na výhru a to
kedykoľvek v priebehu súťaže. V prípade, že Výhra sa odovzdá osobe, u ktorej bolo dodatočne
zistené jej vylúčenie zo súťaže, je táto osoba povinná na základe písomnej výzvy Vyhlasovateľa
výhru bezodkladne odovzdať. Rovnako sa postupuje aj v prípade, že Výherca nesplní podmienky
účasti podľa bod.1

III.
Začiatok, trvanie a ukončenie súťaže
1.
2.

Účastník sa môže do súťaže zapojiť v období od 04.04.2021 do 30.04.2021 (ďalej len „trvanie
súťaže“) 23:59:59 a to za súčasného splnenia podmienok podľa článku II tohto Štatútu. Splnenie
podmienok je potrebné počas celého trvania súťaže.
Všetci členovia, ktorí sa zapojili do 18.04.2021 podľa pôvodného Štatútu získavajú
dvojnásobné body do súťaže podľa tohto Štatútu.

IV.
Miesto konania súťaže
1.

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

V.
Podmienky, pravidlá a priebeh súťaže
1.

2.
3.
4.

Účastník sa môže zapojiť v období trvania súťaže uvedenej v bode 3 tohto štatútu
prostredníctvom zaslania SMS v tvare „vektor“ na telefónne číslo 8866. Cena spätnej
potvrdzujúcej SMS je 1.00,-EUR s DPH (slovom jedno euro). Potvrdzujúca spätná SMS Vám
príde s textom „Dakujeme za uhradu clenskeho poplatku 1 EUR“
Členmi sa súťažiaci môžu stať aj úhradou členského poplatku 1,- EUR a to prostredníctvom
platobne brány na webovej stránke www.vektor.sk/sutaz po vyplnení formulára (platba kartou).
Účastník sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane viackrát.* Pri každom vstupe do súťaže však
musia byť splnené opakovane splnené podmienky štatútu.
Odoslaním SMS alebo úhradou členského poplatku kartou sa z účastníka stáva člen združenia
a získava výhody člena združenia a zároveň sa stáva súťažiacim. Týmto zapojením sa do súťaže
súťažiaci vyslovuje svoj súhlas s podmienkami súťaže a týmto štatútom.

VI.
Výhra, žrebovanie výhercov a odovzdávanie výhry
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Výhrou v súťaži je možnosť získania osobného automobilu Audi A6 Avant Quattro S-Line 2012
v hodnote 15.000,-EUR (slovom pätnásťtisíc eur), spolu s možnosťou uplatniť si záruku na až
15.000 kilometrov ďalšieho nájazdu výhercom. (Záruka sa uplatňuje ako osobitná Zmluva
o poskytnutí servisnej asistencie za podmienok určených Vyhlasovateľom súťaže). Zároveň
všetci členovia a súťažiaci môžu získať aj novú peňažnú výhru vo výške 3.500,- EUR
spolu s pôvodnou výhrou a to tak tí, ktorí sa stali členmi v pôvodnom termíne ako aj noví
členovia. Vyhlasovateľ poskytne všetky doplňujúce informácie pre prevzatie a uskutočnenie
výhry Výhercovi dodatočne po vyhlásení.
Vyhlasovateľ vylosuje zo všetkých súťažiacich, ktorý splnili podmienky súťaže, jedného
výhercu. Žrebovanie sa uskutoční náhodným výberom za pomoci technických prostriedkov za
prítomnosti notára, ktorý zápisnicou osvedčí priebeh žrebovania. Zároveň všetci členovia, ktorí
sa zapojili úhradou členského poplatku do 18.04.2021 získavajú za každé jedno euro jeden
bonusový vstup do žrebovania zadarmo.
Žrebovanie prebehne dňa 15.05.2021 o 15:00 v živom vysielaní.
Výsledky súťaže budú zverejnené na sociálnych sieťach Vyhlasovateľa v rozsahu meno a prvé
písmeno priezviska výhercu.
Vyhlasovateľ Výhercu o výhre upovedomí telefonicky prostredníctvom telefónneho čísla, ktorým
sa Výherca do súťaže zapojil. Výherca je povinný oznámiť Vyhlasovateľovi osobné údaje v
rozsahu meno, priezvisko a trvalé bydlisko. Vyhlasovateľ má ďalej právo požadovať od Výhercu
predloženie dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas) za účelom overenia totožnosti Výhercu
a overenia splnenia podmienok súťaže.
V prípade, že Výherca odmietne preukázať svoju totožnosť, splnenie podmienok súťaže alebo sa
Výhercu nepodarí kontaktovať do pätnástich dní od žrebovania, stráca Výherca právo na výhru.
V prípade ak Výhru nebude možné odovzdať do pätnástich dní od kontaktovania Výhercu
Vyhlasovateľom z dôvodu, že Výherca neposkytne potrebnú súčinnosť pre prevzatie výhry,
odmietne výhru prevziať alebo odmietne podpísať doklady potrebné k odovzdaniu výhry, takisto
stráca nárok na výhru.
V prípade, že Výherca stratí nárok na výhru, je Vyhlasovateľ oprávnený uskutočniť nové
žrebovanie o túto výhru.
Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č.595/2003Z.
z. v znení neskorších právnych predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať
podľa tohto zákona. Výhry, ktoré obdrží výherca predstavujú výhry pred zdanením. Podľa
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov, výhry zo
súťaže neprevyšujúcej výšku 350 EUR sú od dane oslobodené. Výhra odovzdaná výhercovi
predstavuje výhru pred zdanením a vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek
daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry Výhercom.

10.

11.
12.

Každý účastník spotrebiteľskej súťaže sa jej zúčastňuje s vedomím, že môže požadovať výhru
iba v rozsahu a za podmienok určených týmito Pravidlami, pričom však v súlade s ustanovením
§ 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka nie je možné vymáhať výhry súdnou
cestou.
Za žiadnu z výhier zaradených do spotrebiteľskej súťaže nie je možné požadovať finančnú
náhradu.
Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

VII.
Osobitné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Účasť v spotrebiteľskej súťaži je dobrovoľná
Účastník prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky určené štatútom.
Súťažiaci berie na vedomie, že Vyhlasovateľ súťaže bude na základe súhlasu súťažiaceho ako
dotknutej osoby spracúvať jeho osobné údaje za účelom realizácie súťaže, predovšetkým však v
súvislosti s odovzdaním výhry.
Súťažiaci zapojením sa do súťaže poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne počas trvania súťaže
a zverejnenia výsledkov, a to za účelom kontaktovania v prípade výhry, doručenia výhry
výhercovi a informovania o výhre na sociálnych sieťach Vyhlasovateľa.
Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje ako Prevádzkovateľ v zmysle príslušných právnych
predpisov v oblasti ochrany osobných údajov najmä príslušnými ustanoveniami zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR")
Osobné údaje sa spracovávajú v rozsahu identifikačných údajov: meno, priezvisko, rodné
priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, číslo občianskeho preukazu, číslo pasu alebo
iného dokladu totožnosti, titul, štátna príslušnosť ,národnosť.
Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje výhradne na účely tejto súťaže a tými sú, zistenie
výhercu a overenie jeho totožnosti a odovzdanie výhry.
Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje na dobu trvania súťaže a čas potrebný na
odovzdanie výhry. Zároveň berie Výherca na vedomie, že má právo súhlas kedykoľvek odvolať,
že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním. Odvolanie súhlasu na spracovanie osobných údajov však môže mať za následok
vzdanie sa nároku na výhru.
Vyhlasovateľ je oprávnený použiť osobné údaje v súlade so spôsobom uvedeným v tomto štatúte.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Štatút tejto súťaže bude k dispozícii na požiadanie u Vyhlasovateľa súťaže a na jeho webovej
adrese: www.kosickezlatesrdce.sk (ďalej len „stránka“). Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje
právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akákoľvek zmena pravidiel
súťaže bude oznámená na stránke.
Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na stránke.
Reklamáciu tovaru alebo služieb vybavuje Vyhlasovateľ a to prostredníctvom e-mailového
kontaktu.
Súťažiaci sa zaväzuje, že uvedie pravdivé údaje a bude postupovať v súlade s podmienkami
uvedenými v tomto štatúte.
Súťažiaci sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži neporušil a ani neporuší všeobecne záväzné
právne predpisy a ani podmienky uvedené v tomto štatúte.
Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so

7.

8.

9.

10.
11.

12.

súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými
by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiteľom, alebo ktorými by
ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal.
Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že organizátor súťaže je oprávnený ustanovenia tohto
štatútu kedykoľvek meniť alebo súťaž kedykoľvek zrušiť. V prípade, že dôjde k zmene štatútu,
súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia štatútu.
Vyhlasovateľ súťaže a prevádzkovateľ súťaže nie sú povinní o zmene pravidiel osobitne
informovať súťažiacich, pretože aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na stránke.
Žiadny súťažiaci nemá nárok na výhru, pokiaľ nesúhlasí s týmto štatútom a nesplní povinnosti z
neho vyplývajúce. Súťažiaci tiež nemá nárok na výhru, ak nesplnil podmienky súťaže.
Vyhlasovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými
účastníkom ,ako ani za škody vzniknuté neuplatnením ,nevyzdvihnutím alebo neprijatím výhry.
Súťažiaci sa zaväzuje riadiť sa týmto štatútom, pokynmi organizátora súťaže a vyhlasovateľa
súťaže a iných osôb podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch
týkajúcich sa súťaže konečné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Súťaž sa riadi výhradne
štatútom, ktorý upravuje práva a povinnosti súťažiteľov, ich zodpovednosť a jej pravidlá.
Právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a
súťažiaci sa zaväzujú sa im podrobiť. Spotrebiteľská súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zák.
č.30/2019Z.z.o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Vyhlasovateľ súťaže, prevádzkovateľ súťaže a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž
nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy počas trvania súťaže
alebo za výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v
súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné
pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server,
nedostupnosť telefonickej siete alebo za úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť sociálnych sietí z
akéhokoľvek dôvodu alebo za preťaženie internetu, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah
do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež,
vírusy, chyby, alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne
výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo
strany súťažiteľov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažiaceho zo súťaže pre prípadné
nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné
nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v
súlade s týmito pravidlami); najneskôr však ku momentu odovzdania/uplatnenia výhry.

*SMS súťaž je realizovaná za podpory občianskeho združenia Košické zlaté srdce, so sídlom: Maurerova 759/20,
040 22 Košice, IČO: 50 093 509. Zaslaním SMS Účastník získava za cenu spätnej SMS výhody člena združenia
a možnosť zapojiť sa ako súťažiaci do súťaže. Zaslaním SMS nevznikajú súťažiacemu žiadne ďalšie povinnosti
voči združeniu a po ukončení súťaže je automaticky vyradený z evidencie.

