
Štatút spotrebiteľskej súťaže 
„Vyhraj vstupenky na Superpohár“ 

 
Preambula 
 
Tento štatút predstavuje jediný záväzný dokument podrobne upravujúci pravidlá spotrebiteľskej 
súťaže „Vyhraj vstupenky na Superpohár“ (ďalej len ako „súťaž“) tak, aby podmienky tejto súťaže boli 
presne a zrozumiteľne určené (ďalej len „štatút“). 
 
1. Názov súťaže 
 
„Vyhraj vstupenky na Superpohár“ (ďalej len ako „súťaž“) 
 
2. Organizátor súťaže a zmluvní partneri 
 
2.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť SLOVNAFT, a. s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 
31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 426/B 
(ďalej len „organizátor“ alebo „SLOVNAFT, a.s.“). 
 
2.2 Technickým realizátorom súťaže je spoločnosť GREENROOM Marketing Communication Limited 
Company, so sídlom Felső Svábhegyi út 12, H-1125 Budapest, IČO: 01-09-564386, zapísaná v 
Obchodnom registri súdu hlavného mesta Maďarska Budapešť, 01-09-564386 (ďalej len „technický 
realizátor“). 
 
2.3 Sprostredkovateľom súťaže je Crystal Call, a.s. so sídlom na Hálkovej 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 
35 880 805, zapísaná Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, vložka č.: 4346/B 
(ďalej len „sprostredkovateľ“). 

 
3. Obdobie a miesto konania súťaže 
 
Súťaž prebieha na všetkých čerpacích staniciach spoločnosti SLOVNAFT, a. s., na území Slovenskej 
republiky  v období od 8. júna 2018 do 24. júna 2018 (vrátane).  
 
4. Podmienky účasti v súťaži 
 
4.1 Každý súťažiaci, ktorý sa do súťaže zapojí, dáva organizátorovi svojou účasťou v súťaži súhlas s 
pravidlami a podmienkami súťaže bez výhrad.  
 
4.2 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území 
Slovenskej republiky (ďalej ako “súťažiaci“ alebo „účastník súťaže”), ktorá spĺňa podmienky súťaže 
definované týmto štatútom súťaže.  
 
4.3 Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby podieľajúce sa na príprave súťaže, prevádzkovatelia čerpacích 
staníc spoločnosti SLOVNAFT, a. s., ani zamestnanci prevádzkovateľov čerpacích staníc spoločnosti 
SLOVNAFT, a. s. Súťaže sa ďalej nemajú právo zúčastniť blízke osoby (§116 zákona č. 40/1964 Zb.           
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) osôb uvedených v predchádzajúcej vete. 
 
4.4 Ak sa preukáže, že výherca je osobou, ktorá nemala právo zúčastniť sa súťaže alebo nespĺňa 
podmienky súťaže, výhra sa mu neodovzdá a ostáva majetkom organizátora. V prípade ak osoba, ktorá 
nemala právo zúčastniť sa súťaže už výhru prevzala, je povinná na základe písomnej výzvy organizátora 
výhru organizátorovi vrátiť, respektíve nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry. 



5. Podmienky zapojenia sa do súťaže 
 
5.1 Byť držiteľom BONUS karty, t. j. byť členom BONUS klubu alebo sa registrovať do BONUS klubu 

vyplnením prihlášky na čerpacej stanici spoločnosti SLOVNAFT, a.s. alebo elektronicky na webovej 

stránke www.bonusklub.sk v období počas trvania súťaže. Podrobný návod a podmienky pre 

získanie členstva v BONUS klube sú uvedené vo všeobecných podmienkach na webovej stránke 

https://www.bonusklub.sk/bonus-klub/vseobecne-obchodne-podmienky/ . Ak si zakladáte nové 

členstvo, nezabudnite svoju kartu registrovať aj na www.bonusklub.sk v časti „registrácia“. 

 

5.2 Realizácia nákupu palív v objeme aspoň 30 litrov: EVO, EVO plus alebo ECO+ AUTOPLYN na 

ktorejkoľvek čerpacej stanici spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na území Slovenskej republiky s použitím 

BONUS karty v období počas trvania súťaže. Uvedené v predchádzajúcej vete je potrebné 

realizovať tak, že pred ukončením nákupu palív (pred platbou palív) je potrebné obsluhe čerpacích 

staníc predložiť BONUS kartu. Obsluha zrealizuje načítanie BONUS karty a zaevidovanie použitia 

BONUS karty pri nákupe palív. Splnením tejto podmienky je súťažiaci automaticky zaradený do 

žrebovania. Nákupom palív podľa tohto bodu štatútu sa rozumie množstvo zakúpených litrov palív 

EVO, EVO Plus a ECO+ AUTOPLYN na jeden pokladničný blok, pri ktorom bola použitá BONUS karta. 

 

5.3 Registrácia čísla BONUS karty v online formulári a potvrdenie súhlasu s podmienkami súťaže ako 

aj so spracovaním osobných údajov na webových stránkach www.slovnaft.sk/sutaz.   

 
6. Žrebovanie, výhry a overenie výhercov 
 
Žrebovanie  
 
6.1 Žrebovanie sa uskutoční v dvoch termínoch. Jeden termín žrebovania je stanovený na 20.6.2018 
a druhý termín sa bude konať po ukončení súťaže, najneskôr dňa 25. júna 2018, kedy budú vyžrebovaní 
výhercovia v súťaži. 
 
6.2 Do žrebovania je zaradený každý držiteľ BONUS karty, ktorý splní podmienky súťaže podľa bodu 5. 
tohto štatútu. 
 
6.3 Žrebovať sa bude zo všetkých súťažiacich spĺňajúcich podmienky bodu 5. (Podmienky zapojenia sa 
do súťaže) tohto štatútu, a to náhodným vyžrebovaním 75 výhercov a ich náhradníkov prostredníctvom 
žrebovacieho systému za prítomnosti 3 zástupcov organizátora. U vyžrebovaných výhercov bude 
overené splnenie všetkých podmienok spotrebiteľskej súťaže. V prípade, že výherca podmienky 
nesplnil, bude zo zoznamu výhercov vylúčený. V prípade, že zoznam výhercov po zohľadnení 
podmienok spotrebiteľskej súťaže nebude úplný, prebehne ďalšie žrebovanie analogicky vyššie 
uvedenému. 
 
Výhry  
 
6.4 Hlavnou výhrou sú vstupenky na finále česko-slovenského Superpohára, ktoré sa uskutoční dňa 29. 
júna 2018 v Bratislave. Každý výherca za celkového počtu 75 získa dve vstupenky. 
 
6.5 Výhercom sa stáva vyžrebovaný držiteľ BONUS karty, t. j. fyzická osoba, na ktorú je registrovaná 
BONUS karta v rámci zákazníckeho programu BONUS klub.  
 
6.6 Oznámenie výhercov bude prebiehať prostredníctvom zverejnenia, a to na internetovej stránke 
www.slovnaft.sk/sutaz. 

http://www.bonusklub.sk/
https://www.bonusklub.sk/bonus-klub/vseobecne-obchodne-podmienky/
http://www.bonusklub.sk/
http://www.slovnaft.sk/sutaz


 
6.7 Zverejnenie výhercov bude obsahovať: 1. meno držiteľa BONUS karty  spolu s prvým písmenom 
priezviska držiteľa BONUS karty a 2. bydlisko držiteľa BONUS karty.  
 
6.8 Výhry do súťaže poskytla spoločnosť  SLOVNAFT, a.s. 

 
Overenie výhercov 
 
6.9 Po vyžrebovaní výhercu bude prebiehať  kontaktovanie výhercu telefonicky na kontaktné údaje 
uvedené v rámci zákazníckeho programu BONUS klub. Kontaktovanie a overovanie  výhercov bude 
zabezpečovať sprostredkovateľ súťaže. 
 
6.10 Telefonické kontaktovanie výhercov sa bude uskutočňovať počas dvoch dní, nasledujúcich po dni 
kedy sa konalo žrebovanie. V prípade, ak nebude možné sa s výhercami opakovane 2x telefonicky 
skontaktovať, výherca stráca nárok na výhru. 
 
7. Všeobecné ustanovenia 
 
7.1 Organizátor si vyhradzuje právo súťaž počas jej trvania kedykoľvek zrušiť, zmeniť jej pravidlá, štatút 
súťaže alebo podmienky súťaže. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže osoby, ktoré 
nespĺňajú podmienky tejto súťaže a ktorých konanie a/alebo obsah je nedovolené/ý a/alebo je v 
rozpore s dobrými mravmi. 
 
7.2 V prípade podozrenia zo zneužívania pravidiel súťaže súťažiacim ako aj v prípade správania sa 
súťažiaceho v rozpore s dobrými mravmi je organizátor oprávnený jednostranne vylúčiť takého 
súťažiaceho zo súťaže, a to aj bez jeho vedomia. 
 
7.3 V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností 
týkajúcich sa výkladu štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať a majú prednosť 
príslušné ustanovenia štatútu v aktuálnom znení. 
 
7.4 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 štatúte. 
 
7.5 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. Zásielky sú počas poštovej 
prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo 
kuriérskej služby. 
 
7.6 Organizátor súťaže nezodpovedá za prípadné nedoručenie výhry spôsobené zo strany výhercu na 
kontaktné údaje výhercu ako držiteľa BONUS karty. 
 
7.7 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť počet a druh výhier poskytnutých do súťaže. 
 
7.8 Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, 
resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. 
 



7.9 Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci v súlade s Nariadením1 a zákonom o ochrane osobných 
údajov2 svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré poskytne organizátorovi súťaže v rámci 
súťaže, za účelom vyhodnotenia súťaže, komunikácie s výhercom, doručenia výhier výhercovi na 
výhercom poskytnuté kontaktné údaje a to na dobu konania súťaže až 2 týždňov od jej ukončenia, resp. 
až kým účastník neodvolá svoj súhlas, podľa toho čo nastane skôr. 
 
7.10 Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje (ako držiteľ BONUS karty) 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 podľa Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. 
 
7.11 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. 
 
8. Zodpovedná osoba 
 
8.1 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: Entry Net, s.r.o. 

E-mail: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk  

Korešpondenčná adresa: Zodpovedná osoba GDPR, SLOVNAFT, a.s.,  
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  

 

9. Vaše práva podľa Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov 
 
Právo na prístup  
 
9.1 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, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o 
poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté 
elektronicky, ak to bude technicky možné.  
 
Právo na opravu  
 
9.2 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. 
  
Právo na vymazanie  
 
9.3 Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné 
údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše 

                                                           
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. 

mailto:zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk


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.  
 
Právo na obmedzenie spracúvania  
 
9.4 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 už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.  
 
Právo na prenosnosť údajov 
 
9.5 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.  
 
Právo namietať  
 
9.6 Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených 
záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte 
námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  
 
Právo podať sťažnosť  
 
9.7 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.  
 
9.8 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.  
 
9.9 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. 
 
 

 
INFORMÁCIE  POSKYTNUTÉ  DOTKNUTEJ OSOBE 

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorá sa registrovala do súťaže „Vyhraj vstupenky na 
Superpohár“. 
 
Prevádzkovateľ:  SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 812 24 Bratislava, IČO:31 322 832. 
 
Technický realizátor súťaže: spoločnosť GREENROOM Marketing Communication Limited Company, 
so sídlom Felső Svábhegyi út 12, H-1125 Budapest, IČO: 01-09-564386, zapísaná v Obchodnom registri 
súdu hlavného mesta Maďarska Budapešť, 01-09-564386  (ďalej len „technický realizátor“). 
 



Sprostredkovateľ súťaže:  spoločnosť Crystal Call, a.s. so sídlom na Hálkovej 1/A, 831 03 Bratislava, 
IČO: 35 880 805, zapísaná Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, vložka č.: 4346/B. 
Úlohou sprostredkovateľa je telefonické kontaktovanie výhercov, overenie ich záujmu o výhru 
a získanie adresy, na ktorú má byť výhra odoslaná. 

 
Účel spracúvania osobných údajov:  evidencia všetkých súťažiacich, vyhodnotenie súťaže, 
komunikácia s výhercami a doručenie výhier výhercom. 
 
Zoznam osobných údajov: číslo BONUS karty, meno držiteľa BONUS karty spolu s prvým písmenom 
priezviska držiteľa BONUS karty a bydlisko držiteľa BONUS karty. 
 
Osobné údaje sa zverejňujú najmä na webovej stránke www.slovnaft.sk/sutaz v tvare 1. meno držiteľa 
BONUS karty  spolu s prvým písmenom priezviska držiteľa BONUS karty a 2. bydlisko držiteľa BONUS 
karty. 
 
 
V Bratislave, dňa 5. júna 2018 

http://www.slovnaft.sk/sutaz

