Pravidlá súťaže „20 rokov Zoznam.sk“
I. Usporiadateľ súťaže
1. Usporiadateľom súťaže 20 rokov Zoznam.sk ( ďalej aj ako „Súťaž“) je spoločnosť Zoznam, s.r.o., Viedenská
cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 24598/B (ďalej len "usporiadateľ").
2. Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom Súťaže je podpora a
propagácia produktov a služieb usporiadateľa.

II. Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční v termíne od 30. 5. 2017 do 30. 6. 2017.

III. Súťažiaci a priebeh Súťaže
1. Súťažiacim v Súťaži sa stáva každý používateľ stránky www.20rokov.sk, ktorý splní všetky nasledovné
podmienky:
(i) na verejne prístupnej webovej stránke www.20rokov.sk absolvuje vedomostný kvíz
(ii) na konci kvízu uvedie svoju emailovú adresu a svoju účasť v súťaži potvrdí buttonom „Chcem vyhrať
dovolenku“.
2. Do Súťaže sa možno zapojiť opakovane, čím viackrát sa zapojí, tým má väčšiu šancu vyhrať.
3. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k
usporiadateľovi súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka.
4. Najneskôr do 3 pracovných dní po ukončení Súťaže usporiadateľ vyžrebuje jedného výhercu spomedzi
všetkých súťažiach, ktorý postúpili do žrebovania spôsobom podľa bodu 1 tohto článku.
.
IV. Výhra
Výhrou v Súťaži je zájazd od spoločnosti Tiptravel v hodnote 3 000 €.
V. Spôsob odovzdania výhry
1.

Usporiadateľ bude kontaktovať výhercu ceny e-mailom na email, ktorý uvedie po dohratí kvízu. Výherca
musí oznámiť usporiadateľovi svoje identifikačné údaje ( meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo )
a dostaviť sa na miesto určené usporiadateľom na prevzatie výhry. V prípade, že výherca neodpovie na
výzvu usporiadateľa, neposkytne svoje vyššie uvedené údaje, odmietne sa dostaviť na miesto určené
usporiadateľom na prevzatie výhry alebo odmietne výhru, prestáva byť výhercom a usporiadateľ vykoná
opakované žrebovanie a vyššie uvedený postup sa zopakuje .

VI. Spracovanie osobných údajov
1.
2.

Usporiadateľ získava, zhromažďuje a uchováva počas trvania Súťaže a do doby nevyhnutej na určenie
výhercu a odovzdanie výhry v Súťaži názov Facebook profilu každého súťažiaceho, ktorý postúpil do
žrebovania o výhru. Po určení výhercu a odovzdaní výhry usporiadateľ vykoná výmaz údajov.
Súťažiaci sú oprávnení uplatňovať svoje práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov ( „ zákon“ ), a to najmä vyžadovať od usporiadateľa informácie o spracúvaní osobných údajov,
zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vyžadovať potvrdenia o tom, či sú alebo nie sú
jeho osobné údaje spracúvané, informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje právo požadovať
opravu nesprávnych osobných údajov.

VII. Osobitné ustanovenia
1.
Výhra podlieha zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych
predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne
vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom v celej zákonom
stanovenej výške.
2.
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo Pravidla kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť,
odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na
stránke www.20rokov.sk.
3.
Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu
požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil usporiadateľ a namiesto výhry nie
je možné požadovať peňažné plnenie. Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a
záväzky súvisiace s výhrou a jej používaním. Výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.
4.
V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony
v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.
VIII. Záverečné ustanovenia
Tieto Pravidlá sú uložené u usporiadateľa Súťaže a zverejnené na webovej stránke www.20rokov.sk a každý, kto
preukáže právny záujem, je oprávnený do nich nahliadnuť. Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť
dňom podpísania štatutárnym orgánom usporiadateľa.
V Bratislave 30. 5. 2017

Zoznam, s.r.o.
Ing. Martin Mác, konateľ

