PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „FRESH KRÍŽOVKA“
ČL. I
ORGANIZÁTOR A REALIZÁTOR SÚŤAŽE
PRIEBEH SÚŤAŽE
1. Organizátor súťaže:
Súťaž s názvom „Fresh Krížovka“ (ďalej len ako „súťaž“ alebo „krížovka“) je organizovaná a
uskutočňovaná spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., so sídlom: Vlčie hrdlo 1, Bratislava, PSČ 824 12, IČO:
31 322 832, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č:
426/B (ďalej len ako „organizátor“ alebo „SLOVNAFT, a.s.“).
Organizátor je zároveň realizátorom súťaže.
2. Súťaž sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky.
3. Termín súťaže sa viaže na vydanie vždy aktuálneho čísla magazínu Fresh (ďalej len ako „magazín“
alebo „Fresh“) a termín ukončenia súťaže je v každom vydaní magazínu uvedený v texte pod
súťažnou krížovkou. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť dĺžku trvania súťaže podľa svojej
úvahy, a to najmä súťaž primerane predĺžiť, skrátiť alebo zrušiť bez náhrady.
4. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území
Slovenskej republiky (ďalej aj ako „účastník“ alebo „účastník súťaže“), ktorá kedykoľvek počas
trvania súťaže riadne splní všetky podmienky definované týmito pravidlami súťaže. Do súťaže je
automaticky zapojený každý účastník, ktorý zašle vyriešenú krížovku na adresu Podniková
a marketingová komunikácia, SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava na korešpondenčnom
lístku alebo elektronicky mailom na adresu magazin@slovnaft.sk do dňa uvedeného pod aktuálnym
vydaním magazínu. Zaslaním vyriešenej krížovky účastník súťaže zároveň súhlasí so spracúvaním
osobných údajov spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska
účastníka a e-mailová adresa účastníka. Kontaktné údaje nebudú v súlade s týmito podmienkami
súťaže poskytnuté iným subjektom.
5. Za správnosť všetkých údajov zadaných účastníkom v rámci súťaže zodpovedá účastník súťaže. Ak
nebude možné v prípadoch stanovených týmto súťažným poriadkom kontaktovanie účastníka na
ním uvedené kontaktné údaje, stráca nárok na výhru. Pokus o kontaktovanie účastníka v zmysle
predchádzajúcej vety prebehne len jeden krát, ak nerozhodne organizátor inak.
6. Každý účastník sa môže zaregistrovať do súťaže len jeden krát. V prípade opätovného zapojenia
bude účastník zo súťaže vylúčený a akceptovaná bude len prvá riadne vykonaná registrácia.
7. Zo súťaže sú vylúčené osoby podieľajúce sa na príprave a koordinácii magazínu Fresh.
8. Ak sa preukáže, že výherca je vylúčenou osobou podľa týchto pravidiel súťaže, stráca nárok na
výhru. V prípade, ak takýto vylúčený výherca už výhru prevzal, je povinný bezodkladne na základe
písomnej výzvy organizátora vrátiť, respektíve nahradiť organizátorovi plnú hodnotu neoprávnene
prevzatej výhry.
9. Pravidlá
súťaže
„Fresh
Krížovka“
budú
zverejnené
na
www.slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/predajne/fresh/podmienkysutaze .

webovej

stránke

ČL. II
VÝHRY A ŽREBOVANIE
1. Každý účastník súťaže, ktorý riadne splnil všetky podmienky pre účasť v súťaži, môže vyhrať na
základe výsledkov žrebovania Darčekovú MOL Group GIFT kartu na nákup motorových palív v sieti
servisných staníc SLOVNAFT, a.s. v hodnote 20 eur.
2. Žrebovanie prebieha každý mesiac neverejne počas posledného pracovného týždňa daného
mesiaca prostredníctvom automatizovaného žrebovacieho systému. Takýmto žrebovaním
prebehne vyžrebovanie:
- 3 (slovom: troch) výhercov Darčekovej MOL Group GIFT karty na nákup motorových palív v sieti
čerpacích staníc SLOVNAFT v hodnote 20 eur, ktorí sú čitateľmi slovenskej jazykovej mutácie
magazínu
- 3 (slovom: troch) výhercov Darčekovej MOL Group GIFT karty na nákup motorových palív v sieti
čerpacích staníc SLOVNAFT v hodnote 20 eur, ktorí sú čitateľmi maďarskej jazykovej mutácie
magazínu

ČL. III
ODOVZDANIE VÝHIER VÝHERCOM
1. Vyžrebovaným výhercom bude každý mesiac poštou zaslaná výhra na nimi uvedenú adresu bydliska
najneskôr do 30 dní odo dňa žrebovania.
2. V prípade, ak výherca s výhrou nesúhlasí, je oprávnený v lehote 3 (slovom: troch) dní odo dňa
doručenia výhry oznámiť organizátorovi na mailovej adrese magazin@slovnaft.sk odmietnutie
výhry. Inak sa má za to, že výherca s prijatím výhry súhlasí, ak tieto súťažné podmienky
neustanovujú výslovne inak.
3. V prípade vrátenia zásielky zasielajúcej strane z dôvodu jej neprevzatia výhercom sa má za to, že
výherca cenu odmietol.
4. Na výhry nie je právny nárok a nie sú súdne ani právne vymáhateľné, vrátane vymáhania nároku
na účasť v tejto súťaži.
5. Výhry z tejto súťaže sú v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov od dane oslobodené. V prípade výhry prevyšujúcej hodnotu stanovenú vo
vyššie uvedenom ustanovení predmetného zákona je za zdanenie zodpovedný výherca.
Organizátor zašle výhercovi spolu s výhrou aj oznámenie o hodnote výhry.

ČL. IV
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž počas jej trvania kedykoľvek zrušiť, zmeniť jej pravidlá, štatút
súťaže alebo podmienky súťaže.
2. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti
v súťaži stanovené týmto súťažným poriadkom alebo ktorých konanie a/alebo obsah je
nedovolené/ý a/alebo je v rozpore s dobrými mravmi.

3. Súťažiaci nemajú právo požadovať peňažné plnenie výmenou za výhry v súťaži, ani požadovať
zámeny v položkách pri výhrach a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora
ako tie, ktoré sú uvedené v tomto súťažnom poriadku.
4. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor nie
je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne
doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu výhercu.
5. Organizátor súťaže nezodpovedá za prípadné nedoručenie výhry spôsobené zo strany výhercu na
kontaktné údaje výhercu uvedené na korešpondenčnom lístku alebo v e-mailovej komunikácii.
6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť počet a druh výhier poskytnutých do súťaže.
7. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži,
resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
8. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú
správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdí, že bol organizátorom
oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov, a že mu boli známe všetky
potrebné informácie v súlade s Nariadením1 a Zákonom o ochrane osobných údajov2.
9. Ustanovenia tohto štatútu súťaže, samotný priebeh súťaže a vyhodnotenie jej výsledkov sa riadia
ustanoveniami § 845 a nasledujúcimi zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.

ČL. V
SÚHLAS S PRAVIDLAMI SÚŤAŽE A SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich
dodržiavať v zmysle tohto súťažného poriadku.
2. Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník organizátorovi svoj súhlas so spracovaním osobných
údajov, v súlade s týmto súťažným poriadkom, najmä týmto článkom a jeho Prílohou č. 1.
Vyjadrením súhlasu s týmto súťažným poriadkom a súhlasu so spracovaním jeho osobných údajov
dáva účastník v zmysle Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov organizátorovi –
spoločnosti SLOVNAFT, a.s., dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu:
meno, priezvisko, adresa bydliska účastníka a e-mailová adresa účastníka.
3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať a to zaslaním e-mailovej
správy účastníkom súťaže na e-mailovú adresu magazin@slovnaft.sk, pričom odvolanie súhlasu je
účinné okamihom takéhoto doručenia odvolania súhlasu organizátorovi. Organizátor je oprávnený
spracúvať osobné údaje účastníkov počas doby konania súťaže až 12 (slovom: dvanásť) mesiacov
od jej ukončenia, resp. až kým účastník neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety, podľa
toho čo nastane skôr.
4. Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích
krajín.
5. Zverejnenie výhercov v texte pod krížovkou nasledujúceho vydania magazínu bude obsahovať:

1

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
2
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

-

meno a priezvisko výhercu,
názov obce bydliska výhercu.

6. Ostatné informácie a poučenia týkajúce sa osobných údajov a ich spracúvania sú uvedené v Prílohe
č. 1 k týmto pravidlám súťaže.

ČL. VI
VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na
informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné
údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, ak nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o
poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté
elektronicky, ak to bude technicky možné.
2. Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií,
ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné
alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali
alebo doplnili.
3. Právo na vymazanie
Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, že osobné
údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania.
Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme
mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
4. Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide
napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo
keď si myslíte, že vaše osobné údaje už nepotrebujeme využívať.
5. Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli,
na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov,
ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných
strán.
6. Právo namietať
Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych
oprávnených záujmoch. V prípade, že nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na
spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
7. Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia
vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a
sťažnosti riadne preveríme.
Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame
nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete
kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby. Zmeny týkajúce sa podmienok
spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na našom webovom sídle formou
aktualizácie tohto Vyhlásenia. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii
aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

ČL. VII
ZODPOVEDNÁ OSOBA
1. Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom
o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich
práv môžete obrátiť:

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:
E-mail:
Korešpondenčná adresa:

Entry Net, s.r.o.
zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk
Zodpovedná osoba GDPR, SLOVNAFT, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

ČL. VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pravidlá súťaže sú k dispozícii všetkým na:
www.slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/predajne/fresh/podmienkysutaze počas doby trvania súťaže.
2. Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel súťaže počas jej trvania, vrátane
zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj bez udania dôvodu
a poskytnutia náhrady. Túto prípadnú zmenu zverejní organizátor na www.slovnaft.sk/sk/cerpaciestanice/predajne/fresh/podmienkysutaze, pričom organizátor nie je v týchto prípadoch povinný
poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradné plnenie, a pod. Organizátor si tiež vyhradzuje právo
nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Žiadnu výhru nie je možné
zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry, než je určená organizátorom.
3. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia s účinnosťou dňom nasledujúcim
na www.slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/predajne/fresh/podmienkysutaze.
4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných pravidiel je informácia dotknutej osobe súvisiaca so
spracúvaním jej osobných údajov v znení Prílohy č. 1.

PRÍLOHA Č. 1 K SÚŤAŽNÝM PRAVIDLÁM

INFORMÁCIE
TÝKAJÚCE SA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknutá osoba:

každá fyzická osoba, ktorá sa zúčastnila súťaže „Fresh Krížovka“

Organizátor a realizátor súťaže
(Prevádzkovateľ ):
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 812 24 Bratislava, IČO:31 322 832, so
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka č: 426/B (ďalej len ako „organizátor“ alebo „SLOVNAFT, a.s.“).
Účel spracúvania
osobných údajov:

Zoznam osobných údajov:
Osobné údaje výhercov
sa zverejňujú:

V Bratislave dňa 1.7.2018

evidencia všetkých súťažiacich, vyhodnotenie súťaže, komunikácia
s výhercami, doručenie výhier výhercom
meno, priezvisko, e-mailová adresa a adresa bydliska účastníka súťaže

v magazíne Fresh v texte pod krížovkou v rozsahu meno a priezvisko
výhercu a názov obce bydliska výhercu.

