Pravidlá súťaže TOMBOLA v rámci podujatia „Dni energie na Slovensku 2016“
Tieto Pravidlá sú jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže
TOMBOLA v rámci podujatia „Dni energie na Slovensku 2016“ (ďalej len ako „Súťaž“ a „Pravidlá
Súťaže“). Tieto Pravidlá môžu byť zmenené len formou písomných dodatkov k nim.
I. Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľom aj organizátorom súťaže je spoločnosť EpV, s.r.o. so sídlom Pifflova 1242/1, 851 01
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 807 349 (ďalej len „Usporiadateľ“). Účelom súťaže je (i)
propagácia a podpora obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti, ekológie
a udržateľnej mobility (elektromobilov a CNG vozidiel) propagovaných na podujatiach „Dni energie
na Slovensku 2016“ v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši a Košiciach a (ii)
zasielanie informačného e-mailu/newsletter-u Usporiadateľa, obsahujúceho najmä informácie zo
sveta energetiky (prospešné správy a rady o rôznych formách dotácií a financovaní, úsporách
energie, udržateľnej doprave, zmene dodávateľa energie, geopolitike, atď.), ochrany klímy a
životného prostredia, pozvánky na podujatia či reklamné a marketingové informácie a inzeráty
Usporiadateľa, resp. jeho obchodných partnerov (ďalej ako „Infokuriér“).
II. Miesto a čas konania Súťaže
Súťaž sa uskutoční (i) v obchodnom dome IKEA, Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, dňa
28.5.2016 od 10:00 do 16:30, (ii) na námestí Andreja Hlinku v Žiline, dňa 30.5.2016 od 10:00 do
16:30, (iii) na námestí SNP v Banskej Bystrici, dňa 3.6.2016 od 10:00 do 16:30, (iv) v obchodnom
dome RGB Liptov, Kamenné pole 4449/3, Liptovský Mikuláš, dňa 4.6.2016 od 10:00 do 16:30 a (v)
na Námestí Osloboditeľov v Košiciach, dňa 17.6.2016 od 10:00 do 16:30 (ďalej len „Miesto
konania Súťaže, „Čas konania Súťaže“ a „Miesto a Čas konania Súťaže“).
III. Podmienky účasti v Súťaži
1. Súťaže sa môže zúčastniť každý fyzicky prítomný na podujatí „Dni energie na Slovensku
2016“, ktorý splní všetky podmienky účasti v Súťaži uvedené v Pravidlách Súťaže, čím sa
stáva účastníkom (ďalej len „Účastník").
2. Podmienkou účasti v Súťaži je:
Vypísanie tombolového lístka s kontaktnými údajmi (ďalej len „tombolový lístok Účastníka“);
Návšteva Usporiadateľom určeného počtu stanovísť vystavovateľov na podujatí „Dni energie
na Slovensku 2016“ v niektorom z navštívených miest: Bratislava, Žilina, Banská Bystrica,
Liptovský Mikuláš alebo Košice a získanie odtlačku pečiatok týchto vystavovateľov na
tombolovom lístku Účastníka;
Súhlas s Pravidlami Súťaže vyjadrená vlastnoručným podpisom na tombolovom lístku
Účastníka,
Prejavenie záujmu o zaradenie do žrebovania o Výhry vhodením tombolového lístka
Účastníka do žrebovacej boxu.
3. Jeden Účastník sa môže Súťaže zúčastniť len jedenkrát.
IV. Výhry
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1. Výhrami v Súťaži sú darčekové poukážky, vstupenky či iné ceny poskytnuté Usporiadateľom,
resp. jeho obchodnými partnermi, pričom hodnota žiadnej z nich nepresahuje sumu 350,- EUR
(ďalej len „Výhra“).
2. Žrebovanie prebehne dňa 22.6.2016. Výnimočne, ak bude plnenie Výhry určené jej
poskytovateľom len pre Účastníkov vybraného Miesta a Času konania Súťaže, môže prebehnúť
žrebovanie takejto Výhry na vybranom Mieste konania súťaže do 60 minút od uplynutia Času
konania Súťaže.
3. Nárok na Výhru vznikne Účastníkovi na základe jeho vyžrebovania Usporiadateľom, resp. ním
určenovu osobou.
4. Usporiadateľ bude výhercu o Výhre informovať e-mailom alebo telefonicky.
5. Usporiadateľ odošle výhercovi Výhru elektronicky alebo poštou.
6. Výhru z tejto Súťaže nie je možné v zmysle §845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov súdne vymáhať, ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu
finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena Výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné
plnenie je vylúčená. Výherca môže právo na Výhru previesť na tretiu osobu iba so súhlasom
Usporiadateľa.
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V. Ochrana osobných údajov
Účastník Súťaže vypísaním, podpísaním a vhodením tombolového lístka Účastníka do
žrebovacieho boxu udeľuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov poskytnutých
Usporiadateľovi na čas siedmych (7) rokov (ďalej ako „Súhlas so spracovaním osobných údajov“).
Usporiadateľ je oprávnený osobné údaje spracúvať na dosiahnutie účelu Súťaže, odoslanie
Výhry výhercovi a osobitne e-mailovú adresu k zasielaniu Infokuriéra.
Usporiadateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely.
Usporiadateľ má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako
„Zákon“).
Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi súhlas podľa § 12 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, bez vecného, časového, kvantitatívneho a
územného
obmedzenia, aby prostredníctvom tlače, internetu alebo iného
masovokomunikačného prostriedku zverejnil jeho meno a priezvisko, názov obce ktorá je
miestom jeho pobytu a bezplatne použil obrazové a zvukové záznamy, obrazové snímky a
podobizne výhercu Súťaže. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým
Usporiadateľ záznamy v súlade s ich určením poskytne.
Spracúvané osobné údaje je Usporiadateľ oprávnený spracúvať aj prostredníctvom iného
subjektu. V rovnakom rozsahu, rovnakým subjektom a za rovnakých podmienok udeľuje
Účastník súhlas aj na spracúvanie iných ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter
osobného údaju.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Účastník kedykoľvek odvolať a to zaslaním tejto
požiadavky elektronicky na e-mailovú adresu redakcia@energieprevas.sk alebo poštou na
adresu sídla Usporiadateľa. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pred vyhlásením
výhercov Súťaže má za následok vyradenie Účastníka zo Súťaže.
V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých Účastníkom, po uplynutí 7 rokov od
udelenia Súhlasu so spracovaním osobných údajov, alebo v prípade odvolania Súhlasu so
spracovaním osobných údajov, budú tieto osobné údaje zlikvidované, okrem prípadu
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spracúvania osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a
vývoj alebo na účely štatistiky a zároveň ich Usporiadateľ označí, anonymizuje, ak tým možno
dosiahnuť účel spracúvania a zlikviduje ich ihneď ako sa stanú nepotrebnými.
7. Podľa Zákona má Účastník právo
vyžadovať od Usporiadateľa na základe písomnej žiadosti:
o potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Účastníkovi spracúvané,
o vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme v rozsahu podľa Zákona; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28
ods. 5 Zákona je Usporiadateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a
vyhodnocovania operácií,
o vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal
Usporiadateľ osobné údaje Účastníka na spracúvanie,
o vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov Účastníka, ktoré sú
predmetom spracúvania,
o opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov
Účastníka, ktoré sú predmetom spracúvania,
o likvidáciu osobných údajov Účastníka, ktorých účel spracúvania sa skončil,
o likvidáciu osobných údajov Účastníka, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu Zákona,
o blokovanie osobných údajov Účastníka z dôvodu odvolania Súhlasu so spracovaním
osobných údajov pred uplynutím času jeho platnosti, ak Usporiadateľ spracúva
osobné údaje na základe súhlasu Účastníka,
na základe písomnej žiadosti u Usporiadateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov
Účastníka, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho
marketingu bez jeho Súhlasu so spracovaním osobných údajov a žiadať ich likvidáciu,
pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu
osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Ak Účastník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva v zmysle Zákona môže
uplatniť zákonný zástupca. Práva Účastníka v zmysle Zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.
8. Účastník udelením Súhlasu so spracovaním osobných údajov zároveň vyhlasuje, že (i) poskytnuté
osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne (ii) si je vedomý svojich práv v zmysle §28
Zákona a (iii) mu boli poskytnuté všetky informácie podľa §15 Zákona.
VI. Osobitné podmienky Súťaže
1. Účasťou v Súťaži Účastník automaticky vyjadruje súhlas s Pravidlami Súťaže a zaväzuje sa
ich dodržiavať. V prípade zistenia, že Účastník konal v rozpore s Pravidlami Súťaže, stráca
nárok na akúkoľvek výhodu zo Súťaže mu plynúcu, najmä nárok na Výhru. V prípade dôvodného
podozrenia z porušenia Pravidiel Súťaže, má Usporiadateľ právo, výlučne na základe vlastného
uváženia, vylúčiť Účastníka zo Súťaže.
2. Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za akékoľvek konanie tretích osôb akokoľvek
participujúcich na Súťaži ani za konanie a plnenie záväzkov svojich obchodných partnerov, ktorí
poskytli Výhry do Súťaže.
3. Usporiadateľ Súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré im vzniknú v
súvislosti s ich účasťou či Výhrou v Súťaži.
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4. Neznalosť ustanovení Pravidiel Súťaže nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu
prihliadať.
5. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním Výhry.
6. Hoci bola príprava Infokuriéra, internetového portálu energieprevas.sk a jednotlivých častí
realizovaná s maximálnou odbornou starostlivosťou, Usporiadateľ ani autori nepreberajú
zodpovednosť za použitie údajov uvedených v Infokuriéri, resp. na internetovom portáli
energieprevas.sk a z toho vyplývajúcich dôsledkov.
7. Usporiadateľ má právo kedykoľvek zrušiť prihlásenie Účastníka k odberu Infokuriéra, a to aj bez
uvedenia dôvodu.
8. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.
9. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže podľa
vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek
Pravidlá Súťaže zmeniť a Súťaž obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť, a to bez náhrady,
a s účinnosťou v okamihu uverejnenia v Mieste konania Súťaže alebo na internetovom portáli
www.energieprevas.sk.
10. Pri akýchkoľvek sporoch a nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, Pravidiel Súťaže či akýchkoľvek
nárokov v Súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Usporiadateľa Súťaže.
Tieto Pravidlá Súťaže sú k dispozícii v Mieste a Čase konania Súťaže a na internetovom portáli
www.energieprevas.sk.
V Bratislave, dňa 27.5.2016
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