“Súťaž v novinách Rodák z Galanty do europarlamentu“
(ďalej len „Súťaž“)
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
(ďalej len „Pravidlá Súťaže“)
I. Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľom Súťaže ") je spoločnosť W.R.P.R., s.r.o., so sídlom: Paláriková
21, Bratislava 811 04, IČO: 47 209 518, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90185/B (ďalej len
„Usporiadateľ“). Cieľom Súťaže je podpora a propagácia novín kandidáta na
europoslanca Jána Rudolfa.
Súťaž sa koná v novinách “Rodák z Galanty do europarlamentu” (ďalej len
„Miesto konania Súťaže“) Súťaž bude prebiehať v období od 14.5.2019 do
25.05.2019 (ďalej len „Čas konania Súťaže“).
II. Podmienky účasti na Súťaži
Každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou v Slovenskej
republike, ktorá splní všetky podmienky účasti na Súťaži uvedené v tomto článku
sa stáva Účastníkom súťaže (ďalej len „Účastník súťaže“) s výnimkou:
o zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Občiansky zákonník"),
o osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s
reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so
zabezpečením Súťaže vrátane ich osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho
zákonníka.
Podmienky účasti na Súťaži sú nasledovné:
Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania
súťaže vylúšti krížovku uverejnenú v novinách “Rodák z Galanty do
europarlamentu” a pošle fotografiu vylúštenej krížovky na e-mailovú adresu:
sutaz@janrudolf.sk v tvare: meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail a v prílohe fotka
správne vylúštenej krížovky. (ďalej len „Podmienky účasti na Súťaži“).
III. Výhra a odovzdanie výhry
Usporiadateľ Súťaže vyžrebuje dňa 1.6.2019 spomedzi všetkých Účastníkov
Súťaže, ktorí riadne splnili všetky Podmienky účasti na Súťaži, 5 výhercov (plus 5
náhradníkov). Žrebovanie bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov
oddelenia marketingu v sídle Usporiadateľa. Výhercom Súťaže poskytne
Usporiadateľ Súťaže nasledujúce vecné výhry:

1. cena: Poukážka v hodnote 100 € v Chiringuito Restaurant v Galante
2. cena: Poukážka v hodnote 50 € v Pizzeria Claudia Taverna v Galante
3. cena: Poukážka v hodnote 40 € v Planeo Elektro v Galante
4. cena: Poukážka v hodnote 30 € v Esterházy Galanta wine&coﬀee
5. cena: Poukážka v hodnote 20 € v kaderníctve na Vajanského v Galante

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry
telefonicky / e-mailom, ktorý uviedol ako svoj kontaktný údaj, zamestnancami
Usporiadateľa. V prípade, že sa nepodarí Výhercu kontaktovať do 48 hodín od
uskutočnenia žrebovania, bude kontaktovaný náhradník. Výherca súťaže bude
zverejnený na internetovej stránke www.janrudolf.sk a na Facebookovej stránke:
https://www.facebook.com/Ján-Rudolf-kandidát-na-europoslanca-zaSaS-1032120240148860/
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky
stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci,
ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien.
Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie
súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava
vyžrebovaný náhradník.
IV. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Zaslaním vylúštenej tajničky z novín “Rodák z Galanty do europarlamentu” v
súlade s čl. II týchto Pravidiel Súťaže udeľujete spoločnosti W.R.P.R., s.r.o., so
sídlom: Paláriková 21, Bratislava 811 04, IČO: 47 209 518 (ďalej len
„Spoločnosť W.R.P.R.“) v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„Zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie svojich osobných
údajov uvedených v pri registrácií do Súťaže (meno, priezvisko, telefónne číslo a
emailová adresa), počas celej doby trvania súťaže, a to na účel prevádzkovania
súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry). Takisto
spoločnosti W.R.P.R. udeľujete súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov
uvedených pri registrácií na poskytovanie informácii o ďalších akciách a
produktoch Usporiadateľa, ktorých zoznam je uvedený na webovom sídle
Usporiadateľa a na zabezpečenia služieb s pridanou hodnotou a Účastník
zároveň súhlasí s tým, že ho Usporiadateľ bude o nich informovať
prostredníctvom SMS, elektronickej pošty alebo iným podobným spôsobom.
Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas
je udelený dobrovoľne na dobu 6 mesiacov a môže byť kedykoľvek odvolaný
písomnou formou na adresu sídla správcu.

Poučenie:
Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločnosť W.R.P.R ako
prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie,
odpis a opravu svojich osobných údajov vedených v informačnom systéme.
Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane
osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o
ochrane osobných údajov, napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať
od spoločnosti W.R.P.R. ako prevádzkovateľa, napr. vo všeobecne zrozumiteľnej
forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo
likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
•

Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti W.R.P.R, musia byť pravdivé a
v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať
spoločnosť W.R.P.R.

•

V prípade neaktuálnosti vami poskytnutých osobných údajov, po splnení
účelu a po podaní námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek
odvolať.
Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12
Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej
podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových
a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej
povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže
a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a
preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich
povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a
s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného
diela a to na dobu 6 mesiacov. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby,
ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

V. Záverečné ustanovenia
Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel,
súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom
podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či
programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia Súťaže.
Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z
porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.
Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného
zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a Výherca

je povinný zdaniť vecnú výhru v súlade s príslušnou platnou legistívou.
Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty
formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že
výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať
súdnou cestou.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže,
dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania,
dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú
predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným
spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v
súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s
neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu
výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie
(výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier,
nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V
prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie
Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612
až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na www.janrudolf.sk
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa
týmito Pravidlami.
V Bratislave, 14. 5. 2019
W.R.P.R., s.r.o.

