Štatút súťaže
„Wellness pobyt s Rozumnou pôžičkou, Gothal, Liptovská Osada“
(ďalej len „Štatút“ alebo „Súťaž“)

Preambula
Tento štatút súťaže s názvom Wellness pobyt s Rozumnou pôžičkou, Gothal Liptovská Osada (ďalej len
„štatút“) je dokumentom, ktorý podrobne a záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a
zrozumiteľne určené jej podmienky.
Vyhlasovateľ súťaže:
Obchodné meno: Silverside, a.s.
Sídlo:
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO:
50 052 560
Zapísaná:
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vo vložke č. 6261/B
(ďalej len „Vyhlasovateľ“ alebo „Spoločnosť“)
Čas konania Súťaže:
Začiatok súťaže 05.03.2019 o 17:00 hod. – koniec súťaže 24.03.2019 o 23:59 hod. (ďalej len „čas
konania súťaže“)
Výhra v Súťaži:
Výhrou je poukaz na wellness pobyt pre 2 osoby použiteľný výlučne v zariadení Gothal, Liptovská Osada v
celkovej hodnote 250 EUR (slovom dvestopäťdesiat eur) (ďalej len ,,Výhra“). Hodnota výhry je uvedená
vrátane DPH.
Za zdanenie vecnej výhry zodpovedá Účastník súťaže, ktorý vyhral výhru. Podľa ust. § 9 ods. 2 písm. m)
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, je prijatá výhra v hodnote
neprevyšujúcej 350,00 € (slovom. tristopäťdesiat eur) od dane z príjmov oslobodená, t.j. suma výhry nad
uvedenú sumu podlieha dani z príjmov a zároveň odvodu do zdravotnej poisťovne
Podmienky Súťaže:
Súťaž sa uskutoční na sociálnej sieti Facebook (FanPage) (ďalej len „Facebook”). Súťaže sa môže zúčastniť
každá fyzická osoba: (i) staršia ako 18 rokov, (ii) ktorá nie je osobou, ktorá v zmysle Podmienok služby
Facebook (ďalej len ,,Podmienky“) nesmie používať Facebook1, (iii) ktorá má aktívny používateľský účet na
sociálnej sieti Facebook (ďalej len „Účastník Súťaže“) zriadený v súlade s Podmienkami používania
Facebook-u, (iv) ktorá na základe súťažného príspevku uverejneného na Facebook-u Spoločnosti v čase
konania súťaže splní podmienky súťaže:
-

1

zdieľaním zverejneného príspevku (verejne), aby sa dal príspevok skontrolovať Spoločnosťou
označením „Like“ na Fanpage Spoločnosti

https://sk-sk.facebook.com/legal/terms

- umiestni komentár pod príspevok definujúcim Súťaž na Facebooku. Spoločnosť upozorňuje, že obsah
komentáru nesmie byť v rozpore s Podmienkami1,
- označením inej osoby do komentára súťažného príspevku, s ktorou by chcela/chcel ísť na wellness
pobyt.
Výherca: Výhercom bude ten Účastník Súťaže, ktorý splní podmienky v zmysle Štatútu (ďalej len „Výherca“).
Maximálny počet výhercov je 2.
Oboznamovanie s výsledkami súťaže a odovzdanie výhry
Silverside, a.s. bude vyžrebovaného Účastníka súťaže kontaktovať a informovať o výhre, o spôsobe a lehote
odovzdania výhry dňa 25.03.2019. Výhra v súťaži bude poskytnutá vyžrebovanému Účastníkovi súťaže
výlučne v prípade, ak vyžrebovaný Účastník súťaže výhru neodmietne. Vyžrebovaný Účastník súťaže môže
výhru odmietnuť, a to odoslaním e-mailu o odmietnutí výhry na adresu marketing@silverside.sk do 3 (slovom:
troch) kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre zo strany Silverside, a.s..
V prípade, ak vyžrebovaný Účastník súťaže, predmetná výhra v súťaži bude ponúknutá náhradníkovi
vyžrebovaného v zmysle tohto štatútu. V prípade vyžrebovaného náhradníka sa pri oznamovaní o výhre v
súťaži bude postupovať podľa tohto štatútu rovnako ako v prípade výhercu. V prípade, ak aj vyžrebovaný
náhradník v zmysle tohto štatútu odmietne príslušnú výhru a nie je žiaden iný vyžrebovaný náhradník, ktorý
spĺňa podmienky súťaže (podmienky účasti v súťaži tak všeobecné ako aj osobitné podmienky byť výhercom,
všetko vymedzené v štatúte), výhra náleží Vyhlasovateľovi a nie je predmetom súťaže ako aj ďalších
žrebovaní.
Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať, alebo odobrať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil
ktorékoľvek z ustanovení tohto štatútu, výherca neprávo vydanie výhry požadovať. Rovnako ak sa zistí, že
výherca súťaže je v pracovnom alebo obdobnom pomere k Vyhlasovateľovi alebo svoj výsledok v súťaži
dosiahol v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi alebo sa zistí, že výherca nemal byť
zaradený do súťaže v súlade s ktoroukoľvek podmienkou účasti, výhercovi výhra nenáleží.
Účastník súťaže zapojením sa do súťaže vyjadruje svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže
stanovenými týmto štatútom súťaže. Silverside, a.s nehradí Účastníkovi súťaže žiadne náklady, ktoré mu
vzniknú v súvislosti s výhrou alebo plnením podmienok tohto štatútu. Silverside, a.s. nenesie žiadnu
zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s používaním výhry.

Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov podľa článku Nariadenia 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) (ďalej
len „Nariadenie“)
 Prevádzkovateľ spracúvajúci osobné údaje Účastníkov: Spoločnosť Silverside, a.s., so sídlom
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, identifikačné číslo (IČO): 50 05 25 60,
DIČ: 21 20 15 52 68, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka
č. 6261/B.
 Dotknutá osoba: Účastník, ktorý je fyzickou osobou, ktorý prejaví záujem zapojiť sa do súťaže,
Účastník súťaže.
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https://sk-sk.facebook.com/legal/terms

 Účel spracúvania osobných údajov: (i) zapojenie Účastníka do súťaže, (ii) preverenie splnenia
podmienok účasti v súťaži Účastníkom, (iii) plnenie práv a povinností vyplývajúcich pre Vyhlasovateľa
súťaže z tejto súťaže, (iv) žrebovanie víťazného Účastníka súťaže a náhradníkov, (v) kontaktovanie
Účastníka v súvislosti s prebiehajúcou súťažou (vi) vyhlásenie výsledkov žrebovania v súťaži (vii)
zabezpečenie riadneho priebehu súťaže.
 Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas
Účastníka, ktorý Účastník udelil svojim dobrovoľným zapojením sa do súťaže – „Wellness pobyt s
Rozumnou pôžičkou, Gothal Liptovská Osada“.
 Príjemcovia, ktorým sú osobné údaje Účastníka poskytované:

-

súdy a orgány činné v trestnom konaní, exekútori na základe ich vyžiadania a v súlade platnou
legislatívou SR a ďalšie tretie strany vymedzené osobitným zákonom (napr. kontrolné orgány a
orgány dohľadu, t.j. Národná banka Slovenska, Slovenská obchodná inšpekcia atď.),
advokátske kancelárie za účelom poskytovania právnych služieb,

-

poštový podnik za účelom doručenia zásielky,

-

poverení sprostredkovatelia, ktorých aktuálny zoznam je zverejnený na webovom sídle
Vyhlasovateľa v časti „Dokumenty na stiahnutie“. Informácie o sprostredkovateľoch sú
poskytované aj na bezplatnej Infolinke 0800 555 678.

-

 Zverejňovanie osobných údajov Účastníka a ich cezhraničný tok do tretích krajín Vyhlasovateľ
súťaže cezhraničný tok do tretích krajín nevykonáva.
Z dôvodu ochrany osobných údajov Vyhlasovateľ na sociálnej sieti Facebook (FanPage), môže
zverejniť len meno a priezvisko vyžrebovaných Výhercov a náhradníkov bez ďalších údajov a
informácií, na základe ktorých by ich bolo možné jednoznačne identifikovať.
 Doba uchovávania osobných údajov: počas trvania účelu spracúvania osobných údajov,
maximálne však 6 mesiacov od skončenia súťaže.
 Účastník ako dotknutá osoba má (i) právo požadovať od Vyhlasovateľa súťaže prístup k svojim
osobným údajom, (ii) právo na opravu / vymazanie / obmedzenie spracúvania osobných údajov, (iii)
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, (iv) právo na prenosnosť údajov, (v) právo odvolať
súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, (vi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
Účastník, ktorý chce podať žiadosť alebo sťažnosť Vyhlasovateľovi a ním určenej zodpovednej osobe
proti spracúvaniu osobných údajov a uplatniť si svoje práva, môže tak vykonať:
písomne na adrese: Silverside, a. s., Plynárenská 7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
elektronicky na adrese: osobneudaje@silverside.sk
telefonicky na Infolinke: 0800 555 678
 Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre úspešné zapojenie dotknutej osoby, resp. posúdenie
či Účastník spĺňa podmienky na zapojenie do súťaže.
 Existencia automatizovaného rozhodovania a vrátane profilovania: neuplatňuje sa.
Osobné údaje Výhercov, ktorým boli odovzdané výhry, budú Vyhlasovateľom ako účtovné doklady v zmysle
platných právnych predpisov uchovávané počas lehoty 10 rokov. Na tieto účely môžu byť osobné údaje
Výhercov, ktorým boli zaslané výhry poskytované aj príslušným daňovým orgánom v rámci výkonu kontrolnej
činnosti.
Informácie o spracúvaní osobných údajov (v rozsahu čl. 13 a 14 Nariadenia) spracúvaných v súvislosti so
žiadosťou o spotrebiteľský úver a poskytnutím spotrebiteľského úveru sú dostupné na webovom sídle
www.silverside.sk v časti „Dokumenty na stiahnutie“.

Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút súťaže alebo odvolať súťaž
Vyhlasovateľ má právo zmeniť štatút, najmä v prípadoch, ak by mu hrozilo riziko škody.
Právo vyhlasovateľa odvolať súťaž:
Vyhlasovateľ má právo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by mu hrozilo riziko škody.
Spôsob zmeny štatútu súťaže alebo odvolania súťaže:
Na účinnú zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zmenu štatútu alebo
odvolanie súťaže zverejnil na svojom webovom sídle www.silverside.sk
Záverečné ustanovenia
Účastník súťaže zapojením do Súťaže berie na vedomie a súhlasí, s tým, že spoločnosť Facebook voči nemu
nemá žiadne záväzky a Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou
Facebook a nie je s ňou nijako spojená.
Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom verejného vyhlásenia súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa
www.silverside.sk. Silverside, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu štatútu.
Vyhlasovateľ súťaže zabezpečí ochranu osobných údajov účastníkov súťaže v zmysle platných právnych
predpisov.
V prípade rozporu ustanovení štatútu týkajúcich sa súťažnej hry alebo nejasností týkajúcich sa výkladu tohto
štatútu, vyhlasovateľ tieto rozpory alebo nejasnosti vysvetlí, resp. má právo na jednostrannú opravu rozporov
a nejasnosti v štatúte.
Na právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.
V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré by vznikli v súvislosti so súťažou, sa jednotliví účastníci a vyhlasovateľ
zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
Každý má právo nahliadnuť do tohto štatútu. Štatút je k dispozícii na webovom sídle www.silverside.sk v časti
„Dokumenty na stiahnutie“.

V Bratislave, dňa 05.03.2019
Silverside, a.s.

Príloha: Poukaz na wellness pobyt v zariadení Gothal, Liptovská Osada

