Spoločnosť ELGAS, s.r.o., so sídlom Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, korešpondenčná
adresa Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO : 36 314 242, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 40896/R (ďalej len „Vyhlasovateľ“), týmto vyhlasuje

Pravidlá a podmienky reklamných súťaží
vyhlásených na sociálnej sieti Facebook alebo na webovej stránke spoločnosti
ELGAS, s.r.o.
(ďalej len „Pravidlá“),
ktorých účelom je úplná a jasná úprava pravidiel, podmienok a priebehu každej jednotlivej reklamnej
súťaže, ktorú Vyhlasovateľ vyhlási na sociálnej sieti Facebook na oficiálnej stránke Vyhlasovateľa alebo
na svojej webovej stránke www.elgas.sk (ďalej len „Súťaž“) a pri ktorej Vyhlasovateľ odkáže na tieto
Pravidlá. Pravidlá sú zverejnené aj na internetovej stránke www.elgas.sk, kde sa môžu nachádzať aj ich
skrátené verzie. Tieto Pravidlá môžu byť zmenené len formou písomných dodatkov.
1.
1.1.

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE
Súťaž vyhlási Vyhlasovateľ prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Facebook
(www.facebook.com). alebo na svojej webovej stránke. Takýto oznam alebo príspevok bude
označený ako „súťaž“ a Vyhlasovateľ v ňom uvedenie názov súťaže, odkaz na tieto Pravidlá,
začiatok a koniec Súťaže, určenie výhry a prípadne osobitné pravidlá pre konkrétnu Súťaž (ďalej
len „Oznam“).

2.

MIESTO A ČAS KONANIA SÚŤAŽE A JEJ NÁZOV

2.1.

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky, pričom jej trvanie, teda začiatok a koniec, určí
Vyhlasovateľ v Ozname. Za názov Súťaže sa považuje označenie, ktoré Vyhlasovateľ uvedenie
v Ozname; inak sa za názov považuje slovo „súťaž“. Oznam môže obsahovať špecifické
podmienky jednotlivej Súťaže, ako je napríklad špecifikácia uchádzačov alebo spôsob okruhu
výhercov, pričom v prípade odlišnej špecifikácie podmienok uvedených v Ozname a týchto
Pravidlách, majú prednosť a budú rozhodujúce podmienky uvedené v Ozname.

3.

SÚŤAŽIACI
Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území
Slovenskej republiky vo veku 18 a viac rokov a doručovacou adresou na území Slovenskej
republiky alebo právnická osoba s registrovaným IČO a doručovacou adresou na území
Slovenskej republiky prostredníctvom oprávnených zástupcov (ďalej len „Súťažiaci"). Za
Súťažiaceho sa považuje fyzická osoba, ktorá v čase konania Súťaže je vlastníkom účtu na
sociálnej sieti Facebook a prostredníctvom profilu Vyhlasovateľa na sociálnej sieti Facebook sa
zúčastní Súťaže alebo užívateľom internetu v prípade účasti Súťaže prostredníctvom webovej
stránky Vyhlasovateľa. Splnením podmienok uvedených v tomto odseku Pravidiel Súťažiaci
vyjadruje svoj súhlas s účasťou v Súťaži, s akceptovaním podmienok účasti v Súťaži podľa týchto
Pravidiel, s prijímaním informačných e-mailových správ v Súťaži a s účasťou v žrebovaní
Výhercov.

3.1.
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3.2.

Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom
pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi alebo spoločností patriacich do skupiny GGE, ako aj ich
blízke osoby v zmysle ustanovenia § 16 Občianskeho zákonníka. Z účasti v Súťaži sú tiež vylúčené
osoby zastupujúce dodávateľov Vyhlasovateľa, ktorí sú do organizácie a vyhlasovania Súťaží
priamo zapojení.

4.

ROZHODOVANIE O VÝHERCOCH
Súťažiaci, ktorí sa zapojili do Súťaže a splnili podmienky uvedené v týchto Pravidlách a prípadne
v osobitných pravidlách príslušnej Súťaže, budú automaticky zaradení do vyhodnocovania,
v ktorom môžu získať výhry, ktoré Vyhlasovateľ uvedie v Ozname. Poskytovateľom výhier do
Súťaží je Vyhlasovateľ, ktorý do Súťaží poskytuje výhry formou finančnej hotovosti v minimálne
výške stanovenej v Ozname.

4.1.

4.2.

Počet výhercov Vyhlasovateľ vopred uvedenie v Ozname. Ak nie je uvedené v osobitných
podmienkach Súťaže inak, výhercu alebo výhercov určí Vyhlasovateľ, a to bez účasti notára.

4.3.

V prípade Súťaže, pri ktorej sa pre účasť vyžaduje zaregistrovanie do Súťaže alebo zaslanie
správnej odpovede na Vyhlasovateľom zadanú otázku, ak viacerí Súťažiaci splnia osobitné
podmienky Súťaže, výhercovia budú vyžrebovaní Vyhlasovateľom náhodným výberom Výhercov
a prípadných náhradníkov pomocou automatizovaného systému za prítomnosti zástupcu
Vyhlasovateľa spomedzi všetkých Súťažiacich, ktorí sa zaregistrovali do Súťaže a zaslali správne
odpovede na Vyhlasovateľom zadané súťažné otázky, a to bez účasti notára.

4.4.

Výhercom výhry sa stáva ten súťažiaci, ktorý v čase konania Súťaže splnil všetky podmienky pre
zaradenie do Súťaže uvedené v týchto Pravidlách a Ozname, nie je vylúčený zo Súťaže v zmysle
ustanovenia ods. 3.2 Pravidiel a za splnenia podmienky, že s Výhercom konkrétnej Súťaže sa
bolo možné skontaktovať.

4.5.

Pokiaľ nie je uvedené inak, Vyhlasovateľ v deň, v ktorom bolo uskutočnené rozhodnutie
o Výhercovi alebo Výhercoch v časovom intervale od 08:00 hod. do 14:00 hod. telefonicky alebo
e-mailom vyzve Súťažiaceho, ktorý sa podľa týchto Pravidiel stal Výhercom, na poskytnutie
identifikačných údajov o jeho osobe požadovaných Vyhlasovateľom (meno, priezvisko, dátum
narodenia, adresa trvalého bydliska, tak ako sú uvedené v občianskom preukaze Súťažiaceho)
a zároveň mu oznámi ďalšie podstatné informácie súvisiace s prevzatím jeho výhry. Pre účely
úspešného telefonického skontaktovania Výhercu budú urobené maximálne 3 pokusy, pričom
časové rozpätie medzi týmito pokusmi bude minimálne 30 minút. V prípade neúspešného
telefonického skontaktovania Výhercu, v deň uvedený v predchádzajúcej vete, Vyhlasovateľ
bude kontaktovať rovnakým spôsobom ako Výhercu aj náhradníkov v poradí, v akom boli
vyžrebovaní. Pokiaľ sa nepodarí telefonicky kontaktovať ani Výhercu ani náhradníkov, tak
Vyhlasovateľ rozhodne ako postupovať ďalej.

5.

PODMIENKY SÚŤAŽE
Do Súťaže bude zaradený každý Súťažiaci, ktorý splní všetky podmienky uvedené v týchto
Pravidlách vrátane nasledovných podmienok :

5.1.
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5.2.

6.
6.1.

6.2.

a) zaregistroval sa do Súťaže prostredníctvom formulára na webovej stránke Vyhlasovateľa,
kde uviedol pravdivo a úplne svoje identifikačné údaje požadované Vyhlasovateľom,
b) je užívateľom sociálnej siete Facebook, t. j. je registrovaný na sociálnej sieti Facebook, má
po celý čas trvania Súťaže aktívny svoj Facebook účet a dodržiava všetky pravidlá používania
sociálnej siete Facebook uvedené najmä na www.facebook.com/terms.php,
c) Súťažiaci zapojením sa do Súťaže (registráciou) poskytol súhlas so spracúvaním osobných
údajov na účel realizovania súťaží podľa týchto Pravidiel a so zverejnením svojich osobných
údajov v zozname Výhercov
d) počas vyhláseného trvania Súťaže sa zapojí do Súťaže prostredníctvom uverejnenia
komentára pod Príspevok Vyhlasovateľa alebo sa zapojí iným spôsobom, ktorý určí
Vyhlasovateľ vopred v Ozname,
e) splní osobitné podmienky Súťaže, pokiaľ sú Vyhlasovateľom uvedené v Ozname.
prihlásenie sa do Súťaže spolu s uvedením kontaktných údajov
Zapojením sa do Súťaže Súťažiaci
- potvrdzuje, že Súťažiaci spĺňa všetky podmienky podľa týchto Pravidiel,
- vyhlasuje, že všetky ním poskytnuté údaje a informácie sú úplné a správne,
- vyhlasuje a zaväzuje sa, že nahradí Vyhlasovateľovi všetku škodu, ktorá vznikne
Vyhlasovateľovi v dôsledku nepravdivosti ktoréhokoľvek z vyššie uvedených potvrdení,
- prehlasuje, že sa v celom rozsahu oboznámil s týmito Pravidlami a prípadnými ďalšími
súvisiacimi dokumentami alebo vzťahujúcimi sa ku konkrétnej Súťaži, že s nimi súhlasí
a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať.
ODOVZDANIE VÝHIER A ICH ZDAŇOVANIE
Každý Výherca bude o výsledku Súťaže vyrozumený zaslaním súkromnej správy prostredníctvom
sociálnej siete Facebook s vyžiadaním telefónneho čísla za účelom priameho kontaktovania
konkrétnej fyzickej osoby alebo mailovej správy na mail uvedený v registračnom formulári
Súťaže. Spôsob a termín odovzdania výhry Vyhlasovateľ dohodne s výhercom prostredníctvom
telefonického rozhovoru alebo mailovou komunikáciou, prípadne vhodným iným spôsobom,
ktorý určí Vyhlasovateľ v Ozname.
Výhry zo Súťaže nie je možné zameniť za peňažnú hotovosť alebo požadovať odovzdanie inej
výhry, ako je určená v zmysle týchto Pravidiel prípadne osobitných pravidiel. Na výhru zo Súťaže
neexistuje právny nárok. Vymáhanie účasti v Súťaži, výhry v Súťaži, vymáhanie akejkoľvek inej
protihodnoty, náhrady peňažnej alebo nepeňažnej povahy súdnou cestou sú vylúčené. Výhry nie
sú prenosné na inú fyzickú osobu.
Nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech Vyhlasovateľa bez toho, aby výhercovi vznikol
právny nárok na jeho vydanie alebo akýkoľvek iný nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany
Vyhlasovateľa v prípade, ak Výherca
- neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry,
- vzdá sa výhry,
- nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok účasti určenú Pravidlami alebo osobitnými pravidlami
jednotlivej Súťaže uvedenými v Ozname,
- poruší ktorúkoľvek povinnosť určenú Pravidlami alebo osobitnými pravidlami jednotlivej
Súťaže uvedenými v Ozname,
- ak koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným
konaním a pod.), alebo
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- ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote alebo ju odoprie prevziať
v súlade s týmito Pravidlami
- neposkytne pri kontaktovaní súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu meno a
priezvisko, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, odovzdania a doručenia
výhry.
6.3.

Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje Výherca Vyhlasovateľovi súhlas so spracúvaním
týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (FB profil/meno) v
zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke Vyhlasovateľa www.elgas.sk alebo na
sociálnej sieti Facebook.

6.4.

V prípade, ak výhra bola Výhercovi odovzdaná a následne sa preukáže ktorákoľvek z okolností,
pre ktoré nárok zanikol, resp. nemal vôbec výhercovi vzniknúť, uvedených v predchádzajúcom
odseku tohto článku Pravidiel, Výhercovi vzniká povinnosť na bezodkladné vrátenie výhry
vyhlasovateľovi.

6.5.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu a predchádzajúceho upozornenia vylúčiť
zo Súťaže Súťažiaceho
a) ktorého správanie alebo profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého alebo
podvodného konania, najmä pokiaľ má na sociálnej sieti Facebook napr. duplicitný účet
alebo
b) ktorého správanie alebo profil na sociálnej sieti Facebook odporuje pravidlám používania
sociálnej siete Facebook,
c) ktorý zastupuje právnickú osobu voči ktorej Vyhlasovateľ eviduje v čase vyhlásenia Súťaže
neuhraenú splatnú pohľadávku.

7.

ZODPOVEDNOSTI
Vyhlasovateľ nezodpovedá za vady doručenia výhry Výhercovi alebo Výhercom vzniknuté pri
preprave alebo v súvislosti s ňou, pokiaľ je doručovaná poskytovateľom poštovej služby alebo
kuriérskou spoločnosťou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp.
nedoručenia výhry, postupuje Vyhlasovateľ na výhercu.

7.1.

7.2.

Vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi alebo
neúplnými údajmi poskytnutými zo strany Súťažiaceho alebo v súvislosti s neuplatnením,
neposkytnutím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhry alebo v súvislosti s nesprávnymi údajmi
uvedenými Súťažiacim.

7.3.

Vyhlasovateľ Súťaže nezodpovedá za akékoľvek konanie tretích osôb akokoľvek participujúcich
na Súťaži.

7.4.

Vyhlasovateľ, ako ani akýkoľvek iný subjekt, nezodpovedá za akékoľvek skutočnosti týkajúce sa
výhier od momentu ich prevzatia Výhercom.

8.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
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8.1.

Súťažiaci udeľuje Vyhlasovateľovi ako prevádzkovateľovi prihlásením sa do súťaže vyplnením
registračného formulára alebo v Ozname, pod ktorým sa zapojil do súťaže v súlade so zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„Zákon o ochrane osobných údajov“) a súčasne Nariadením 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 (ďalej len „Všeobecné
nariadenie o ochrane osobných údajov“) zároveň súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa
§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov a podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7
Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko a v prípade
výhry súčasne aj v rozsahu korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt
počas celej doby trvania Súťaže, a to za účelom realizácie Súťaže a jej vyhodnotenia, nadviazania
kontaktu, doručenia a prevzatia výhry a zverejnenia mien výhercov počas 1 roka od ukončenia
Súťaže. Osobné údaje súťažiaceho budú poskytované zmluvným partnerom Vyhlasovateľa.

8.2.

Doba uchovávania osobných údajov nevyhnutných na zapojenie sa do súťaže na účely realizácie
Súťaže je odo dňa udelenia súhlasu až do uplynutie Súťaže a po odovzdaní všetkých výhier po
dobu 1 roka od ukončenia súťaže. Osobné údaje Súťažiaceho na účely zasielania marketingových
informácií bude Vyhlasovateľ spracúvať po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Vyhlasovateľ
uchováva osobné údaje výhercov pre účely daňové, účtovné a archivačné.
8.3. Poskytnutie osobných údajov zo strany Súťažiaceho je podmienkou pre účasť v Súťaži a pre

odovzdanie výhry výhercovi.
8.4. Súťažiaci berie na vedomie, že svojou účasťou v reklamnej a propagačnej súťaži Vyhlasovateľa

bude Súťaž prebiehať na web stránke www.elgas.sk alebo na sociálnej sieti Facebook
www.facebook.com/ELGAS s cieľom jeho propagácie zasielaným propagačných materiálov
a informácií. Prihlásením sa na poskytovanie marketingových ponúk (udelením súhlasu online
klikom) budú osobné údaje Súťažiaceho spracúvané za účelom zasielania marketingových
informácií. Doba spracúvania osobných údajov je 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu (deň
prihlásenia sa na zasielanie marketingových ponúk je deň udelenia súhlasu).
8.5.

Súťažiaci ako dotknutá osoba má právo požadovať od Vyhlasovateľa prístup k osobným údajom,
ktoré sa ho týkajú, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov a na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných
údajov.

8.6.

Súťažiaci ako dotknutá osoba môže kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných odvolať
bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred
jeho odvolaním. Súťažiaci, ktorý tvrdí, že je priamo dotknutý na svojich právach ustanovených
Zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

8.7.

Vyhlasovateľ ako technický realizátor Súťaže, bude v súlade s Pravidlami spracúvať osobné
údaje, a to za účelom zabezpečenia priebehu Súťaže (získavanie údajov od Súťažiacich, ich
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spracúvanie, vyhodnocovanie výhercov, odovzdávanie výhry a pod.) Osobné údaje Súťažiaceho
budú spracúvané aj za účelom zasielania marketingových informácií spojené so súťažou a jej
vyhodnotením a to po dobu5 rokov od ukončenia súťaže. Informačná povinnosť vyplývajúca
Vyhlasovateľovi z článku 13 GDPR je uverejnené na webovej stránke www.elgas.sk/ochranaosobnych-udajov
8.8.

9.
9.1.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby,
na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou žiadosťou zaslanou na gdpr@elgas.sk
b) zaslaním písomnej žiadosti na korešpondenčnú adresu Vyhlasovateľa ELGAS,s.r.o., Bajkalská
19B, 821 01 Bratislava s uvedením textu „GDPR –odvolanie súhlas“ na obálke.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Všetky Súťaže organizované Vyhlasovateľom v zmysle týchto Pravidiel nie sú a ani v budúcnosti
nebudú hazardnými hrami v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení
neskorších predpisov.

9.2.

Zapojením sa do Súťaže každý Súťažiaci a taktiež aj jeho zákonný zástupca súhlasia so všetkými
podmienkami Súťaže a zaväzujú sa ich plne dodržiavať. Ak Vyhlasovateľ zistí, že Súťažiaci alebo
jeho zákonný zástupca konal alebo sa pokúsil konať v rozpore s Pravidlami, stráca nárok na
akúkoľvek výhodu zo Súťaže mu plynúcu, najmä nárok na akúkoľvek výhru a bude zo Súťaže bez
akejkoľvek náhrady vylúčený a nie je oprávnený sa Súťaže opäť zúčastniť.

9.3.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel. Za kontrolu dodržiavania Pravidiel
zodpovedá Vyhlasovateľ.

9.4.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje
- právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa každej Súťaže podľa vlastného uváženia,
- právo na zmenu týchto Pravidiel podľa vlastného uváženia,
- právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť Súťaž bez udania dôvodu a
stanovenia náhrady.
Odvolanie Súťaže pred jej ukončením ako aj prípadné zmeny Pravidiel alebo osobitných pravidiel
Súťaže budú Vyhlasovateľom oznámené rovnakým spôsobom, ako bola zverejnená Súťaž.
Vyhlasovateľ o uvedených skutočnostiach môže informovať najmä na sociálnej sieti Facebook
alebo ktorejkoľvek internetovej stránke Vyhlasovateľa (najmä www.elgas.sk). Vyhlásenie Súťaže
nie je návrhom na uzavretie zmluvy.

9.5.

Prípadné námietky k priebehu Súťaže je možné zaslať Vyhlasovateľovi písomne na
korešpondenčnú adresu : Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava najneskôr do 3 (troch) pracovných dní
odo dňa ukončenia Súťaže. Na neskôr doručené námietky nebude Vyhlasovateľ prihliadať.
Rozhodnutie Vyhlasovateľa o námietke je konečné.

9.6.

V prípade rozporu niektorých ustanovení týchto Pravidiel s akýmkoľvek reklamným,
propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením
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Vyhlasovateľa vo všetkých prípadoch týkajúcich sa Súťaže, majú prednosť ustanovenia týchto
Pravidiel.
9.7.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti
Facebook. Súťažiaci každej Súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie
organizátorovi a usporiadateľovi Súťaže, ktorým je Vyhlasovateľ a nie sociálnej sieti Facebook.

9.8.

Tieto Pravidlá sa riadia právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

9.9.

Tieto Pravidlá sú zverejnené na internetovej stránke www.elgas.sk a nadobúdajú platnosť
a účinnosť dňom ich zverejnenia.

V Bratislave, dňa _________________
ELGAS, s.r.o.

Pravidlá a podmienky reklamných súťaží

Strana 7 z 7

