
ÚPLNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE

(1)   ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH PRAVIDIEL A PODMIENOK SÚŤAŽE,  
JEJ TRAVANIE A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ 

  Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže s názvom „VYHRAJTE BICYKEL V HODNOTE 740 Eur“ 
(ďalej len „súťaž“), na základe ktorej je možné získať poukážku na výber ľubovoľného bicykla v hodnote 740 Eur vrátane 
DPH v internetovom obchode. Účastníci súťaže sa kliknutím na príslušný banner na webe Google.sk alebo návštevou 
profilu vyhlasovateľa súťaže na sociálnej sieti Facebook dostanú na tento jeho profil, na ktorom môžu splniť nasledujúce 
tri podmienky súťaže:

  • Stať sa fanúšikom profilu vyhlasovateľa súťaže na sociálnej sieti Facebook,
  • dať „To sa mi páči“ súťažnému príspevku uverejnenému na profile vyhlasovateľa súťaže na sociálnej sieti Facebook, 

• napísať komentár pod súťažný príspevok uverejnený na profile vyhlasovateľa súťaže na sociálnej sieti Facebook.  
 
Keď účastníci súťaže splnia vyššie uvedené podmienky, budú zaradení do súťaže. Z účastníkov súťaže vyhlasovateľ 
súťaže vyberie jedného výhercu, ktorého bude kontaktovať cez sociálnu sieť Facebook a požiada ho o jeho kontaktné 
údaje. Na základe týchto údajov sa vyhlasovateľ súťaže s výhercom spojí a odovzdá mu cenu.

  Súťaž prebieha na celom území Slovenskej republiky od 18. 1. 2021 do 14. 2. 2021 24:00 hod. Vyhlásenie výhercu 
súťaže prebehne do 1 .3. 2021.

(2)   ÚČEL SÚŤAŽE 
  Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž a jej účelom je propagovanie podnikateľskej činnosti vyhlasovateľa 

súťaže, jeho výrobkov a služieb.

(3)   VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE 
  Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Družstevné závody Dražice - strojírna s.r.o., so sídlom Dražice 69, 

Benátky nad Jizerou, IČ: 451 484 65, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, sp. zn. C 9389 
(ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).

(4)   PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 

 Zaradenie do súťaže:
  V rámci online kampane organizovanej vyhlasovateľom súťaže, ktorá trvá od 18. 1. 2021 do 14. 2. 2021 24:00 hod., 

bude mať každý možnosť kliknutím na príslušný banner na Google.sk alebo priamo návštevou profilu vyhlasovateľa 
súťaže na sociálnej sieti Facebook navštíviť tento jeho profil, na ktorom bude môcť splniť tri podmienky súťaže,  
a tým bude zaradený do súťaže o poukážku na bicykel v hodnote 740 Eur vrátane DPH v internetovom obchode.  
Splnením týchto troch podmienok súťaže účastník súťaže súhlasí s tým, že sa zúčastňuje súťaže.

VYHRAJTE BICYKEL  
V HODNOTE 740 Eur



 Kritériá na získanie poukážky na nákup bicykla v hodnote 740 Eur vrátane DPH: 
 1. účastník súťaže sa stane fanúšikom profilu vyhlasovateľa súťaže na sociálnej sieti Facebook,
 2.  účastník súťaže dá „To sa mi páči“ súťažnému príspevku uverejnenému na profile vyhlasovateľa súťaže na sociálnej 

sieti Facebook,
 3.  účastník súťaže napíše komentár pod súťažný príspevok uverejnený na profile vyhlasovateľa súťaže na sociálnej 

sieti Facebook.

 Kedy prebehne zlosovanie výhercu súťaže a akým spôsobom bude kontaktovaný:
  Zlosovanie výhercu súťaže prebehne do 1.3. 2021. Výhercu súťaže bude vyhlasovateľ súťaže kontaktovať cez sociálnu 

sieť Facebook a výhru mu oznámi prostredníctvom súkromnej správy zaslanej na užívateľský profil výhercu na sociálnej 
sieti Facebook, cez ktorý sa do súťaže zapojil, v ktorej vyhlasovateľ súťaže výhercu zároveň požiada o zaslanie jeho 
kontaktných údajov (e-mailový/telefonický kontakt). Výherca súťaže bude následne telefonicky alebo e-mailom  
kontaktovaný zástupcom vyhlasovateľa súťaže za účelom odovzdania výhry. Pred odovzdaním výhry je výherca  
povinný potvrdiť svoj súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov (vrátane ich zverejnenia) v rozsahu a spôsobom 
uvedeným v týchto pravidlách a podmienkach súťaže, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu vyhlasovateľa súťaže: 
marketing@dzd.cz

 Ako prebehne odovzdanie výhry
  Odovzdanie výhry prebehne elektronicky, a to zaslaním poukážky vyhotovenej v elektronickej forme na kúpu ľubovoľného 

bicykla v hodnote 740 Eur vrátane DPH v internetovom obchode a e-mailovú adresu výhercu súťaže oznámenú ním 
vyhlasovateľovi súťaže. Výherca je povinný po doručení poukážky podľa predchádzajúcej vety, vyhlasovateľovi súťaže 
prevzatie výhry písomne potvrdiť.

(5)   PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI 
  Tejto súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov. Do súťaže sú zaradení len  

tí účastníci, ktorí splnia všetky podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách a podmienkach súťaže a ktorí  
zároveň nepatria medzi osoby vylúčené z účasti na súťaži podľa bodu 10 týchto pravidiel a podmienok súťaže a osoby 
diskvalifikované zo súťaže podľa bodu 11 týchto pravidiel a podmienok súťaže.

(6)   SÚHLAS S PODMIENKAMI SÚŤAŽE A SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
  Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník súťaže svoj výslovný súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. 

 
Účastník súťaže zároveň zapojením sa do súťaže a – pre prípad výhry v súťaži – zaslaním kontaktných údajov  
vyhlasovateľovi súťaže ako dotknutá osoba súhlasí so zaradením svojich osobných údajov v rozsahu: meno,  
priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, resp. všetkých ďalších, v súvislosti so súťažou poskytnutých osobných 
údajov do databázy vyhlasovateľa súťaže vrátane fotografie výhercu (ak táto bude vyhotovená pri odovdzaní  
predmetu výhry), ako prevádzkovateľa osobných údajov a s ich následným spracovaním prostredníctvom vyhlasovateľa 
súťaže, ako prevádzkovateľa osobných údajov, a to pre účely uskutočnenia, vyhodnotenia a oznámenia výsledkov 
súťaže a odovzdania výhry (aj prostredníctvom zverejnenia mena, priezviska a fotografie výhercu spôsobom  
uvedeným nižšie v texte), a to na obdobie 10 rokov odo dňa ich poskytnutia, príp. do odvolania súhlasu zo strany  
dotknutej osoby. 

  Účastník súťaže zároveň prehlasuje, že osobné údaje vyhlasovateľovi súťaže poskytol dobrovoľne, že sú pravdivé, 
poskytnuté vážne a slobodne a berie na vedomie, že má v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo tento svoj súhlas kedykoľvek bezplatne 
u vyhlasovateľa súťaže odvolať, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu vyhlasovateľa súťaže: marketing@dzd.cz 
 
Účastník súťaže výslovne potvrdzuje, že zapojením sa do súťaže pre prípad jeho vyžrebovania ako výhercu súťaže 
výslovne súhlasí so zverejnením svojho mena a priezviska spolu s údajom o predmete výhry a jeho hodnote, ako aj  
s prípadným obstaraním a zverejnením fotografie pri prevzatí predmetu výhry na webovej stránke vyhlasovateľa akcie 
a/alebo na profile vyhlasovateľa súťaže na sociálnej sieti Facebook a/alebo na iných sociálnych sieťach, komunikač-
ných platformách či propagačných materiáloch vyhlasovateľa súťaže. O spôsobe takého uverejnenia je oprávnený 
rozhodnúť vyhlasovateľ súťaže. Účastník súťaže nebude mať nárok na žiadnu odmenu ani iné majetkové nároky  
v súvislosti s vyhotovením a následným zverejňovaním fotografie svojej osoby.



(5)   PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI 
  Tejto súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov. Do súťaže sú zaradení len  

tí účastníci, ktorí splnia všetky podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách a podmienkach súťaže a ktorí zároveň 
nepatria medzi osoby vylúčené z účasti na súťaži podľa bodu 10 týchto pravidiel a podmienok súťaže a osoby  
diskvalifikované zo súťaže podľa bodu 11 týchto pravidiel a podmienok súťaže.

(6)   SÚHLAS S PODMIENKAMI SÚŤAŽE A SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
  Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník súťaže svoj výslovný súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. 

 
Účastník súťaže zároveň zapojením sa do súťaže a - pre prípad výhry v súťaži – zaslaním kontaktných údajov  
vyhlasovateľovi súťaže ako dotknutá osoba súhlasí so zaradením svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, 
e-mailová adresa, telefónne číslo, resp. všetkých ďalších, v súvislosti so súťažou poskytnutých osobných údajov do 
databázy vyhlasovateľa súťaže vrátane fotografie výhercu (ak táto bude vyhotovená pri odovdzaní predmetu výhry), 
ako prevádzkovateľa osobných údajov a s ich následným spracovaním prostredníctvom vyhlasovateľa súťaže, ako 
prevádzkovateľa osobných údajov, a to pre účely uskutočnenia, vyhodnotenia a oznámenia výsledkov súťaže  
a odovzdania výhry (aj prostredníctvom zverejnenia mena, priezviska a fotografie výhercu spôsobom uvedeným nižšie 
v texte), a to na obdobie 10 rokov odo dňa ich poskytnutia, príp. do odvolania súhlasu zo strany dotknutej osoby.  
 
Účastník súťaže zároveň prehlasuje, že osobné údaje vyhlasovateľovi súťaže poskytol dobrovoľne, že sú pravdivé, 
poskytnuté vážne a slobodne a berie na vedomie, že má v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo tento svoj súhlas kedykoľvek bezplatne 
u vyhlasovateľa súťaže odvolať, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu vyhlasovateľa súťaže: marketing@dzd.cz 
 
Účastník súťaže výslovne potvrdzuje, že zapojením sa do súťaže pre prípad jeho vyžrebovania ako výhercu súťaže 
výslovne súhlasí so zverejnením svojho mena a priezviska spolu s údajom o predmete výhry a jeho hodnote, ako aj  
s prípadným obstaraním a zverejnením fotografie pri prevzatí predmetu výhry na webovej stránke vyhlasovateľa akcie 
a/alebo na profile vyhlasovateľa súťaže na sociálnej sieti Facebook a/alebo na iných sociálnych sieťach, komunikačných 
platformách či propagačných materiáloch vyhlasovateľa súťaže. O spôsobe takého uverejnenia je oprávnený rozhodnúť 
vyhlasovateľ súťaže. Účastník súťaže nebude mať nárok na žiadnu odmenu ani iné majetkové nároky v súvislosti  
s vyhotovením a následným zverejňovaním fotografie svojej osoby.

(7)   ĎALŠIE INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
  Prevádzkovateľom osobných údajov je vyhlasovateľ súťaže - spoločnosť Družstevné závody Dražice - strojírna s.r.o., 

so sídlom Dražice 69, Benátky nad Jizerou, IČ: 451 484 65, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Mestskom súde 
v Prahe, sp. zn. C 9389, kontaktné údaje: e-mail: marketing@dzd.cz

 Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, bez splnenia ktorej nie je možná účasť a získanie výhry v súťaži.

 Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

 Osobné údaje nie sú používané na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

  Osobné údaje budú poskytnuté spoločnosti prevádzkujúcej internetový obchod, v ktorom si výherca bude oprávnený 
vybrať predmet výhry, prípadne príjemcom zabezpečujúcim doručenie predmetu výhry výhercovi. Iným príjemcom budú 
osobné údaje poskytované len v prípade, ak povinnosť poskytnúť osobné údaje týmto subjektom vyplýva zo zákona. 

 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutoční.

  Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania má dotknutá osoba právo byť informovaná o spracovávaní 
svojich osobných údajov. Medzi základné práva dotknutej osoby partia predovšetkým nasledovné práva: 

 •  Právo na prístup – dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie jej osobných údajov, ako aj na informácie o tom, 
ako sú jej osobné údaje používané.



 •  Právo na opravu – prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia, aby bola zabezpečená presnosť, úplnosť a aktuálnosť 
informácií, ktoré o dotknutej osobe spracúva. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že údaje, ktorými prevádzkovateľ 
disponuje, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, je dotknutá osoba oprávnená kontaktovať prevádzkovateľa  
a požiadať ho, aby tieto informácie upravil, aktualizoval alebo doplnil. 

 •  Právo na zabudnutie (na výmaz) – dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o vymazanie jej osobných 
údajov (napríklad v prípade, ak tieto osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania).

 •  Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností môže dotknutá osoba prevádzkovateľa požiadať, aby 
prestal používať jej osobné údaje. Ide napríklad o prípady, ak sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje, ktoré 
o nej prevádzkovateľ spracúva, môžu byť nepresné alebo že už tieto osobné údaje nepotrebuje využívať. 

 •  Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať prevádzkovateľa o prenos 
osobných údajov, ktoré mu poskytla, na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len tých 
osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ od dotknutej osoby získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, 
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

 •  Právo namietať – dotknutá osoba je oprávnená namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych 
oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený 
dôvod na spracúvanie a dotknutá osoba podá námietku, nebude prevádzkovateľ jej osobné údaje ďalej spracúvať.

 
 •  Právo odvolať súhlas - v prípade, ak by osobné údaje boli spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, má  

dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu pritom nemá vplyv na zákonnosť  
spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o dotknutej osobe spracúvali. 

 •  Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje 
sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: 
statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

(8)     VÝBER PREDMETU VÝHRY 
  Po prevzatí výhry si výherca súťaže vyberie ľubovoľný bicykel v hodnote 740 Eur vrátane DPH v internetovom obchode 

najneskôr do 30. 3. 2021. V prípade, že si výherca súťaže bicykel nevyberie do 30. 3. 2021, výhra prepadá, t. j. považuje 
sa za neprijatú, pričom výherca v takom prípade nemá nárok na žiadnu náhradu.

(9)     ZMENA SÚŤAŽE A JEJ PRAVIDIEL A PODMIENOK 
  Vyhlasovateľ súťaže má právo v priebehu trvania súťaže kedykoľvek upraviť jej pravidlá a podmienky, ako aj súťaž 

kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť alebo predčasne ukončiť, resp. odvolať. Na účinnú zmenu pravidiel a podmienok 
súťaže sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ zverejnil oznámenie o takejto zmene tým istým spôsobom, akým boli zverejnené 
tieto pravidlá a podmienky.

(10)   VYLÚČENIE Z ÚČASTI NA SÚŤAŽI 
 Management a zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, ako aj ich rodinní príslušníci sú z tejto súťaže vylúčení.

(11)   DISKVALIFIKÁCIA Z ÚČASTI NA SÚŤAŽI 
  Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek v priebehu trvania súťaže (t. j. až do 

odovzdania výhry) diskvalifikovať akúkoľvek osobu, ktorá sa sama alebo prostredníctvom tretej osoby
 a) pokúsi o podvodnú účasť v súťaži alebo poruší proces súťaže, 
 b) poruší pravidlá a podmienky súťaže,
 c) poruší organizátorove podmienky použitia a prehlásenie o súkromí,
 d)  koná nekalo, v rozpore s dobrými mravmi alebo s úmyslom a spôsobom, ktorý obťažuje alebo zneužíva ostatných 

účastníkov súťaže alebo vyhlasovateľa súťaže alebo sa im vyhráža.



(11)   VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
  Táto súťaž nie je sponzorovaná, odobrená, administrovaná alebo inak asociovaná či spravovaná spoločnosťou  

Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

 Zapojením sa do súťaže účastník súťaže súhlasí s tým, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

  Akékoľvek informácie, dopyty, otázky ohľadom súťaže je potrebné zaslať vyhlasovateľovi súťaže. Odoslané informácie 
budú použité len pre účely súťaže v zmysle pravidiel a podmienok súťaže a v súlade s pravidlami ohľadom ochrany 
súkromia.

  Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek prípadný výpadok či technickú poruchu na strane 
prevádzkovateľa internetovej stránky alebo internetu. 

  Na poskytnutie výhry v súťaži nevzniká výhercovi právny nárok vymáhateľný súdnou cestou.

  Výhru nie je možné nahradiť finančnou hotovosťou, poukazmi, inými výrobkami alebo službami alebo akýmkoľvek 
iným spôsobom.

  Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s prevzatím výhry, ako ani 
nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži alebo získaním výhry.

  Výhra v súťaži môže podliehať dani z príjmu, príp. ďalším odvodom alebo poplatkom v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

  Tieto pravidlá a podmienky súťaže sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže vo vzťahu  
k účastníkom súťaže. V prípade rozporu týchto pravidiel a podmienok súťaže s akýmikoľvek propagačnými a reklamnými 
materiálmi týkajúcimi sa súťaže majú prednosť ustanovenia týchto pravidiel a podmienok súťaže.

  V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe s konečnou platnosťou 
vyhlasovateľ súťaže.

  Tieto podmienky a pravidlá súťaže sú zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže a dňom tohto zverejnenia 
nadobúdajú účinnosť. 

  Ďalšie podmienky súťaže a právne vzťahy vzniknuté na základe súťaže sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej 
republiky.

VYHRAJTE BICYKEL  
V HODNOTE 740 Eur


