
ŠTATÚT SÚŤAŽE 

Tento dokument upravuje pravidla a podmienky súťaže „Zasklite si balkón s 50% zľavou“1 
(ďalej aj ako „spotrebiteľská súťaž“) na web stranke organizatora súťaže www.hpsmont.sk/sutaz.

Článok I.
Organizátor spotrebiteľskej súťaže a pravidlá súťaže

1. Spotrebiteľska súťaž s nazvom „Zasklite si balkón s 50% zľavou“ (ďalej ako 
„spotrebiteľská súťaž“) je organizovana a uskutočňovana spoločnosťou HPS mont s.r.o. , 
Pestovateľska 1, 821 04 Bratislava, Slovenska republika, IČO: 35 833 734 (ďalej ako 
„organizátor“).

2. Účastníci spotrebiteľskej súťaže sa zaväzujú rešpektovať platné pravidla spotrebiteľskej 
súťaže (ďalej ako „pravidlá spotrebiteľskej súťaže“).

3. Pravidla spotrebiteľskej súťaže sú uverejnené na internetovej stranke www.hpsmont.sk/sutaz 
a sú k dispozícii všetkym zaujemcom o účasť v spotrebiteľskej súťaži počas celého obdobia 
trvania spotrebiteľskej súťaže.

4. Digitalny Nomad s.r.o. , Karpatské namestie 10A, 831 06, Bratislava, IČO: 50 149 121 
(ďalej len „agentúra“) je spravcom web stranky www.hpsmont.sk/sutaz , prostredníctvom 
ktorej bude dochadzať k prijímaniu, spracúvaniu a vyhodnocovaniu prijatych údajov
od účastníkov spotrebiteľskej súťaže.

Článok II.
Územná platnosť a čas trvania spotrebiteľskej súťaže

1. Spotrebiteľska súťaž je organizovana a vzťahuje sa vylučne na územie Slovenskej 
republiky, avšak len na Bratislavsky, Trnavsky a Nitriansky kraj. 

2. Spotrebiteľska súťaž prebieha v termíne od 6.12.2018 (0.00.00 hod. SEČ) do 7.2.2019 
(23.59.59 hod. SEČ).

3. Po uplynutí doby trvania spotrebiteľskej súťaže sa všetky propagačné materialy vzťahujúce 
sa k spotrebiteľskej súťaži, stavajú neplatnymi a organizator spotrebiteľskej súťaže nebude 
zodpovedny a nebudú mu vyplyvať žiadne ďalšie povinnosti vzťahujúce sa k spotrebiteľskej 
súťaži.

1 Spotrebiteľska súťaž vyhlasena v zmysle § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, 
§ 4 ods. 5 a nasl. zákona 22/2004 Z. z. o o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zakona č. 128/2002 Z. z.
o štatnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorych zakonov v znení 
zakona č. 284/2002 Z. z., podľa ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zakona 
Slovenskej narodnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v spojení s nariadením GDPR 
a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.  
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Článok III.
Účasť na súťaži

1. Spotrebiteľskej súťaže sa môže zúčastniť každa fyzicka osoba – spotrebiteľ (ďalej len ako 
„spotrebiteľ“ alebo „účastník“), starší ako 18 rokov, ktory je štatnym príslušníkom 
Slovenskej republiky s trvalym bydliskom na území Slovenskej republiky.

2. Spotrebiteľskej súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizatora a agentúry
a ich rodinní príslušníci.

3. Do spotrebiteľskej súťaže je možné sa zapojiť vyplnením súťažného formulara na web 
stranke www.hpsmont.sk/sutaz.

4. Účastník spotrebiteľskej súťaže sa môže do súťaže zapojiť iba raz. O úspešnom 
zaregistrovaní do súťaže bude informovany priamo poznamkou na web stranke a taktiež
aj ďakovnym emailom.

5. V prípade, ak zada účastník súťaže neplatné, alebo už použité údaje, registracia je neplatna
a o tejto situacií ho informuje priamo poznamka na web stranke. 

Článok IV.
Vyhry v spotrebiteľskej súťaži

1. Vyhry, o ktoré sa súťaží: 

a) 1x Darčekovy poukaz na 50% zľavu z objednavky zasklenia balkóna alebo lodžie
v roku 2019 - hodnota objednavky od 600 € do 1500 € (v cene je zahrnuté: 
zameranie, vyroba, dovoz a montaž).

b) 1x Darčekovy poukaz na 30% zľavu z objednavky zasklenia balkóna alebo lodžie
v roku 2019 - hodnota objednavky od 600 € do 1500 € (v cene je zahrnuté: 
zameranie, vyroba, dovoz a montaž).

c) 1x Darčekovy poukaz na 10% zľavu z objednavky zasklenia balkóna alebo lodžie
v roku 2019 - hodnota objednavky od 600 € do 1500 € (v cene je zahrnuté: 
zameranie, vyroba, dovoz a montaž).

2. V prípade sporu o platnosť naroku na vyhru je rozhodnutie organizatora spotrebiteľskej 
súťaže konečnym rozhodnutím.

3. Každy účastník sa zúčastňuje súťaže s poučením, kedy v zmysle § 845 Občianskeho 
zakonníka nie je možné vymahať vyhry súdnou cestou. 

4. Za žiadnu z vyhier zaradenych do spotrebiteľskej súťaže nie je možné požadovať finančnú 
nahradu. 

5. Vyherca nemôže svoj narok na vyhru previesť na tretiu osobu. 
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Článok V.
Žrebovanie vyhier

1. Nahodnym žrebovaním v poradí od najvyššej vyhry k najnižšej budú celkovo vyžrebovaní 
traja vyhercovia. Súbežne so žrebovaním vyhercov prebehne aj žrebovanie nahradníkov. 
Žrebovanie prebehne za prítomnosti odbornej poroty, ktora bude zložena zo zastupcov 
organizatora.

2. Žrebovanie vyhier prebehne do 14 dní od ukončenia súťaže z databazy tych účastníkov 
spotrebiteľskej súťaže, ktorí splnili podmienky spotrebiteľskej súťaže. 

3. V prípade, že vyhercovia nesplnia podmienky pravidiel spotrebiteľskej súťaže alebo sa ich 
nepodarí zastihnúť v stanovenej lehote, budú oslovení nahradní vyhercovia.

4. Každy účastník spotrebiteľskej súťaže môže vyhrať iba jednu vyhru (hodnotovo vyššiu).
V prípade jeho opätovného vyžrebovania, sa bude žrebovať novy vyherca. Pri posudzovaní 
opätovného vyžrebovania sa berie do úvahy priezvisko a adresa trvalého pobytu vyhercu.

5. Vysledky žrebovania budú zverejnené na internetovej stranke www.hpsmont.sk/sutaz 
najneskôr 21.2.2019. Organizator uverejní meno a obec vyhercu. 

6. Každy vyherca bude kontaktovany organizatorom telefonicky, resp. e-mailom (s ohľadom 
na spôsob registracie do spotrebiteľskej súťaže) na zaklade čoho oznami organizatorovi 
svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska. 

7. V prípade, ak nebude možné telefonicky alebo e-mailom zastihnúť vyhercu v lehote
do 5 dní odo dňa prvého telefonického či mailového pokusu o kontakt, uplynutím 
predmetnej lehoty straca vyherca pravo na uplatnenie si vyhry.

8. Vyhry budú doručené vyhercom doporučene alebo osobne najneskôr do 4 tyždňov odo dňa 
žrebovania. Vyhry neprevzaté vyhercom v lehote 30 dní odo dňa odoslania prepadajú
v prospech organizatora a súťažiaci na ňu nema ďalej akykoľvek narok. Cenu nie je možné 
vymahať pravnou cestou, ani nie je možné narokovať si ju v alternatívnej podobe.

9. Organizator upozorňuje účastníkov spotrebiteľskej súťaže, že žrebovanie vyhercov bude len 
za splnenia podmienky minimalneho počtu zaregistrovanych účastníkov spotrebiteľskej 
súťaže v počte 20. Ak nastane situacia, že nebude splneny minimalny počet 
zaregistrovanych  účastníkov, organizator o tom bude informovať na internetovej stranke 
www.hpsmont.sk/sutaz najneskôr 21.2.2019. 

Článok VI.
Dane a ostatné povinnosti

1. Organizator upozorňuje účastníkov spotrebiteľskej súťaže, že vyhry sú predmetom dane
z príjmov v zmysle platného zakona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov. Vyhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR sú od dane oslobodené.

2. Peňažna vyhra podlieha v zmysle § 43 zakona č. 595/2003 Z. z. zražkovej dane. Zražku 
dane je povinny pri vyplate peňažnej vyhry vykonať organizator spotrebiteľskej súťaže.
Pri nepeňažnej vyhre je daňové a odvodové povinností povinny v zmysle platnych predpisov 
vysporiadať vyherca.
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3. Organizator je povinny hodnotu vyhry prevyšujúcu 350,- EUR oznamiť vyhercovi.

Článok VII.
Súhlas so spracovaním osobnych údajov

1. Podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickych osôb pri spracúvaní osobnych údajov a o voľnom 
pohybe takychto údajov, ktorym sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov).

2. Poskytnutím osobnych údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonicky 
a e-mailovy kontakt súťažiaci ako dotknuta osoba dobrovoľne udeľuje organizatorovi ako 
prevadzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkych ním poskytnutych osobnych údajov. 

3. Organizator je opravneny spracúvať osobné údaje dotknutej osoby (a) na účel evidencie 
zaujemcov a účastníkov spotrebiteľskej súťaže, (b) na účel vyžrebovania vyhercov 
spotrebiteľskej súťaže a zabezpečenia doručenia vyhry vyhercom, (c) na účely priameho 
marketingu počas 5 rokov od ukončenia súťaže. Účel spracúvania osobnych údajov
na priamy marketing (c); sa tyka e-mailovej komunikacie organizatora adresovanej 
dotknutej osobe o vyrobkoch, službach a produktoch organizatora. 

4. Dotknuta osoba ma pravo požadovať od organizatora prístup k osobnym údajom, ktoré sa jej 
tykajú, pravo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, pravo namietať 
proti spracúvaniu, ako aj pravo na prenosnosť údajov. Dotknuta osoba je opravnena 
kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zakonnosť spracúvania 
založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade
ma dotknuta osoba pravo podať sťažnosť dozornému organu, ktorym je Úrad na ochranu 
osobnych údajov Slovenskej republiky. 

5. Pravo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas 
udeleny, môže dotknuta osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 

a) emailovou spravou zaslanou na adresu hps@hpsmont.sk 

b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu organizatora s uvedením textu „GDPR – 
odvolanie súhlas“ na obalke

6. Príjemcom je Digitalny Nomad s.r.o. , Karpatské namestie 10A, 831 06, Bratislava, IČO: 50 
149 121, ako technicky realizator súťaže, ktory bude v súlade s pravidlami súťaže spracúvať 
osobné údaje v mene organizatora, a to za účelom zabezpečenia priebehu súťaže (zber 
údajov od súťažiacich, ich spracúvanie, žrebovanie vyhercov, odovzdavanie cien a pod.).

7. Osobné údaje, ktorych poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovavané počas obdobia platnosti 
súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iny účel, než na ten, na ktory boli získané. Osobné 
údaje sa neprofilujú a nedochadza k prenosu do tretej krajiny.

Článok VIII.
Zodpovednosť organizátora za priebeh súťaže

1. Organizator si vyhradzuje pravo konečného rozhodnutia vo všetkych zaležitostiach, ktoré 
súvisia s usporiadaním spotrebiteľskej súťaže, a to vratane prerušenia, predĺženia súťaže, 
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zrušenia alebo úpravy jej pravidiel.

2. Organizator, ani agentúra nenesie žiadnu zodpovednosť za funkčnosť sietí cez ktoré sú 
zasielané spravy organizatorovi za účelom účasti fyzickych osôb v spotrebiteľskej súťaži, 
pre prípad akychkoľvek porúch vo funkčnosti sietí a naslednych porúch v prenose dat
a informacií medzi účastníkmi spotrebiteľskej súťaže a organizatorom.

3. Na vyhry zo súťaže neexistuje žiadny pravny narok, vyhru nie je možné vymeniť, narok
na vyhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Spotrebiteľska súťaž
sa riadi platnymi zakonmi Slovenskej republiky, a vymahanie účasti v súťaži alebo vyhry 
súdnou cestou je vylúčené. Vyhru nie je možné preplatiť v hotovosti.

4. Organizator súťaže si vyhradzuje pravo nahradiť deklarované vyhry vyhrami podobného 
typu zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdavania vyhier v prípade, že vyhry 
nebudú poskytnuté treťou stranou tak, aby mohli byť vyhercom odovzdané v súlade
s pravidlami spotrebiteľskej súťaže.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1. Organizator nezodpoveda za úplnosť vyňatku z tychto pravidiel, ktory môže byť v skratenej 
verzii použity v propagačnych alebo inych materialoch v súvislosti so spotrebiteľskou 
súťažou. Tieto pravidla sú v ramci súťaže považované za jediné úplné a konečné.

2. Účasť v spotrebiteľskej súťaži je dobrovoľna a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje 
svoj súhlas s tymto dokumentom, s pravidlami súťaže a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej 
pravidla a podmienky. Akékoľvek obchadzanie tychto pravidiel súťažiacim alebo pokus
o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo súťaže.

3. V prípade ak súťažiaci nebol opravneny k akymkoľvek konaniam alebo vyhlaseniam, ktoré 
počas účasti v súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť organizatorovi 
akékoľvek naklady alebo ujmu, ktora mu v dôsledku takéhoto konania vznikla. V prípade 
získania vyhry osobou, ktora v čase odovzdavania vyhry ešte nedovŕšila vek 18 rokov, bude 
organizator požadovať od zakonnych zastupcov tohto vyhercu, aby ho zastupovali
pri preberaní vyhry, alebo aby dali písomny súhlas s prevzatím vyhry.

4. Pri akychkoľvek sporoch alebo nejasnostiach tykajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže
či akychkoľvek narokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné, 
stanovisko organizatora.

5. Jediné podrobné platné pravidla vo svojom plnom znení sú po dobu trvania súťaže 
zverejnené v elektronickej podobe na stranke organizatora www.hpsmont.sk/sutaz a zaroveň 
sú uložené v písomnej podobe na adrese organizatora.

V Bratislave, dňa 28.11.2018

HPS mont s.r.o.
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