
Pravidlá súťaže „Hrajte o Hyundai autá na týždeň “ 
 
 
1. Usporiadateľ súťaže: 
Usporiadateľom Súťaže s názvom „Hrajte o Hyundai autá na týždeň“ (ďalej len „Súťaž") je Hyundai Motor Czech 
s.r.o., organizačná zložka Slovakia, so sídlom na Galvaniho 17A, 821 04, Bratislava , zapísaná v OR Okresného 
súd Bratislava I., oddiel.: Sro, vl. číslo: 1610/B  (ďalej len „Usporiadateľ") 
 Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“). 
 
2. Trvanie súťaže: 
Súťaž sa uskutoční od 5.5. 2018 do 20. 5. 2018 
 
3. Podmienky účasti v Súťaži: 
 
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie:  

- fyzická osoba  
- s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,  
- ktorá má viac ako 15 rokov  
- ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel  

 
s výnimkou: 

- zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), 

- osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s 
reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so 
zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho 
zákonníka. 

 
4. Pravidlá súťaže: 
Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý počas doby trvania Súťaže potvrdí svoju 
emailovú adresu na stránke súťaže usporiadateľovi a prejaví záujem zúčastniť sa súťaže. 
Usporiadateľ nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas 
registrácie a riadenia súťaže. 
 
5. Žrebovanie: 
Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov marketingového oddelenia Usporiadateľa v 
sídle spoločnosti Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, Galvániho 17/A, 82104 Bratislava. 
Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka 
Slovakia, alebo poverený zástupca v priebehu 10 pracovných dní od termínu žrebovania. Výherca bude 
informovaný o výhre prostredníctvom e-mailovej správy od Usporiadateľa. Usporiadateľ má právo vyradiť 
Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov. 
 
6. Výhra: 
Usporiadateľ v súťaži odovzdáva nasledujúce výhry: 
1. 3 x vozidlo Hyundai na týždeň s plnou nádržou 
2. 5x poukážka na školu bezpečnej jazdy 
3. 10x darčekový balíček Hyundai 
4. 10x poukážku na servisnú kontrolu v autorizovanom servise 
 
Každý účastník môže vyhrať iba jednu výhru. 
 
7. Odovzdanie výhry: 
Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom emailovej správy od 
Usporiadateľa. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude 
vyžrebovaný nový Výherca. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené 



pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, 
odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník. 
Výhra Výhercovi odovzdaná osobne v sídle Usporiadateľa.  
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť spôsob a čas doručenia výhry výhercovi.  
Výhra je neprenosná.  
Usporiadateľ neposkytuje alternatívne plnenia, ani peňažnú náhradu za výhru. 
Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú výhercovi pri čerpaní výhry alebo 
v súvislosti s ňou. 
 
8. osobné údaje 
 
Zakliknutím políčka „súhlasím s podmienkami súťaže a s podmienkami a spracovaním mojich osobných 
údajov“ dáva Účastník Súťaže v zmysle zákona NRSR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) Usporiadateľovi - Hyundai Motor Czech 
s.r.o., organizačná zložka Slovakia, Galvániho 17A, 821 04, Bratislava, IČO: 36 858 692, dobrovoľne súhlas so 
spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa a mesto, u Výhercu výhry - 
vozidlo Hyundai na týždeň s plnou nádržou - aj fotodokumentácia z odovzdania výhry, a to za účelom realizácie 
Súťaže v súlade s týmito súťažnými podmienkami. Udelenie súhlas je dobrovoľné a možno ho kedykoľvek 
odvolať písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa; odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia 
odvolania súhlasu Usporiadateľovi. Usporiadateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Účastníkov po dobu 
trvania Súťaže a u Výhercu výhry - vozidlo Hyundai na týždeň s plnou nádržou - následne po dobu 5 rokov, resp. 
kým Účastník neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety, podľa toho čo nastane skôr. Osobné údaje 
nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú 
zverejnené, okrem Výhercu výhry vozidlo Hyundai na týždeň s plnou nádržou, ktorého osobné údaje budú 
zverejnené na webových stránkach Usporiadateľa (v rozsahu meno, priezvisko a fotodokumentácia z 
odovzdania výhry). Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov, ako je 
napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne. Účastník Súťaže je ako dotknutá osoba v zmysle 
§§ 28 a 29 zákona o ochrane osobných údajov oprávnený na základe písomnej žiadosti od Usporiadateľa 
vyžadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej 
forme informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu podľa zákona o ochrane osobných údajov, c) vo 
všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého sa získali jeho osobné údaje na 
spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom 
spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, 
ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú 
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu 
jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných 
údajov, h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti; 
Účastník Súťaže má na základe písomnej žiadosti právo u Usporiadateľa súťaže namietať voči: a) spracúvaniu 
jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez 
jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v §10 ods. 3 písm. d) zákona 
o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných 
údajov uvedených v §10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu; 
Účastník Súťaže má ďalej právo a) na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u 
Usporiadateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), 
e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením 
dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v 
konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; b) na základe písomnej žiadosti alebo 
osobne, ak vec neznesie odklad, u Usporiadateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu 
Usporiadateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá 
výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov.  Pri podozrení, že jeho osobné 
údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže Účastník Súťaže podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh 
na začatie konania o ochrane osobných údajov; Ak Účastník Súťaže nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom 
rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak Účastník Súťaže nežije, jeho práva, ktoré mal podľa 
zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba; Účastník Súťaže má právo vykonávať iné ďalšie 
práva v zmysle §§28 a 29 zákona o ochrane osobných údajov. Účastník Súťaže ako dotknutá osoba vyhlasuje, že 
mu boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona o ochrane osobných údajov a že poskytnuté osobné 



údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne. Účastník Súťaže berie na vedomie, že je oprávnený požadovať 
preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava údaje v mene Organizátora Súťaže. 
 
 
Účastník Súťaže svojou účasťou v Súťaži (zapojením sa do Súťaže podľa článku 4, prvá veta týchto podmienok) v 
súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. (Občianskeho zákonníka) v platnom znení dáva pre prípad získania 
výhry - vozidlo Hyundai na týždeň s plnou nádržou - Usporiadateľovi súhlas s vyhotovením fotodokumentácie 
zachycujúcej jeho osobu/podobizeň pri odovzdávaní tejto výhry a zároveň/tiež súhlas so zverejňovaním takej 
fotodokumentácie na webe a profiloch na sociálnych sieťach v správe Usporiadateľa súťaže, v období 1 roka 
odo dňa odovzdania/prevzatia tejto výhry. 
 
9. Dane: 
 
Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov.  
Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej 
kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej 
úpravy vymáhať súdnou cestou.  
 
10. Záverečné ustanovenia: 
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky 
Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj 
druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným 
spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi 
poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny 
nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou 
ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo 
poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade 
akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa 
nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa 
môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaže.  
 
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.  
 
V Bratislave, 05.05.2018.  
 
Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia 
 


