Pravidlá súťaže „Vyhraj 2 lístky na ABB
1.

FIA Formula E do Berlína“

Usporiadateľ a organizátor súťaže

Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2852/B (ďalej len
„Usporiadateľ“) je usporiadateľom a objednávateľom propagačnej súťaže s názvom „Vyhraj 2 lístky na
ABB FIA Formulu E do Berlína“ (ďalej len „Súťaž“), ktorá sa spravuje týmito pravidlami. Usporiadateľ
vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“), ktoré sú jediné a sú záväzné pre všetkých
zúčastnených.
Organizátorom Súťaže je spoločnosť Big Name s. r. o., so sídlom Jasovská 19, 851 07 Bratislava, IČO:
46 946 101, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 86288/B
(ďalej len „Organizátor“).
2.

Cieľ súťaže

Cieľom Súťaže je reklama, podpora a propagácia obchodného mena spoločnosti Západoslovenská
energetika, a.s. (Usporiadateľa) a siete nabíjacích staníc a služieb ZSE Drive.
3.

Termín a miesto konania súťaže

Súťaž bude prebiehať od 20.10.2020, 12:00 hod. do 19.11.2020, 12:00 hod. (ďalej len „Doba konania
Súťaže“), výlučne na území Slovenskej republiky prostredníctvom webovej stránky Usporiadateľa, a to
https://zsedrivesutaz.sk/ (ďalej len „Miesto konania Súťaže“).
4.

Podmienky účasti na Súťaži

Účastníkom Súťaže sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt a adresu pre doručovanie
na území Slovenskej republiky, ktorá i) minimálne raz pred ukončením Súťaže využila služby nabíjania
elektromobilu / PHEV ZSE Drive poskytované usporiadateľom, ii) splnila podmienky Súťaže uvedené
v bode 5. týchto Pravidiel, iii) najneskôr v deň zapojenia sa do Súťaže dovŕšila vek 18 rokov a zároveň iv)
je plne spôsobilá na právne úkony. Z účasti na Súťaži sú vylúčení Usporiadateľ a zmluvní partneri
Usporiadateľa podieľajúci sa na organizácii Súťaže (najmä Organizátor), ich zamestnanci, spoločníci,
osoby oprávnené konať v mene Usporiadateľa a zmluvných partnerov Usporiadateľa podieľajúcich sa
na organizácii Súťaže, ako aj blízke osoby všetkých vyššie uvedených osôb vylúčených z účasti na Súťaži
v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení.
V prípade, že sa výhercom stane osoba vylúčená z účasti na Súťaži, tak nárok tejto osoby na výhru
nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa.
5.

Princíp a podmienky Súťaže

Účastník sa zapojí do Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) vykonaním nasledovných krokov uvedených
v tomto bode 5. Pravidiel, a to v nasledovnom poradí: na webovej stránke Usporiadateľa https://zsedrivesutaz.sk/ vyplní dotazník (ďalej len „Dotazník“) v nasledovnom rozsahu: správne
vyplní svoje osobné údaje, zodpovie všetky otázky uvedené v Dotazníku, potvrdí, že sa oboznámil
s Pravidlami a podmienkami spracúvania jeho osobných údajov a tento Dotazník doručí
prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky Usporiadateľovi.
Po splnení vyššie uvedených podmienok bude Súťažiaci zaradený do žrebovania.
Do Súťaže je možné zapojiť sa aj opakovane. Opakované zapojenie Súťažiaceho do Súťaže však
nezvyšuje šancu Súťažiaceho na získanie výhry. Každý Súťažiaci sa do žrebovania zaradí najviac
jedenkrát.
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6.

Výhra, jej uplatnenie a distribúcia

Každý Súťažiaci, ktorý splnil vyššie uvedené princípy a podmienky Súťaže bude zaradený do žrebovania
o nasledujúcu cenu:
§ 1 x 2 lístky na ABB FIA Formulu E v Berlíne na najbližšiu sezónu uvedeného podujatia konajúcu
sa po skončení tejto Súťaže (ďalej len ako „Cena“)
Žrebovanie výhercu prebehne do 7 dní od ukončenia Doby konania Súťaže. Vyžrebovaný Súťažiaci sa
stáva výhercom (ďalej len „Výherca“).
Výhercovi bude zaslané oznámenie o výhre na e-mailovú adresu uvedenú Výhercom v Dotazníku.
V prípade ak Výherca do 7 pracovných dní od zaslania oznámenia o výhre neodpovie a nepotvrdí
záujem o Cenu, nárok na Cenu mu zaniká a Usporiadateľ bude kontaktovať náhradníka, ktorý sa tým
stane Výhercom a bude následne kontaktovaný oznámením o výhre za rovnakých podmienok. Pokiaľ
sa ani tak nepodarí kontaktovať Výhercu, takto neprevzatá Cena prepadá v prospech Usporiadateľa.
Cena bude Výhercovi odovzdaná, resp. odoslaná po potvrdení záujmu Výhercu najneskôr 14 dní pred
konaním podujatia ABB FIA Formula E v Berlíne, na ktoré sa vzťahuje Cena. Cena bude doručovaná iba
Výhercovi s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky.
Súťažiaci berie na vedomie, že Cena je od momentu jej odovzdania Výhercovi neprenosná.
V prípade, že sa Výhercovi Cenu nepodarí doručiť z preukázateľných dôvodov na strane Výhercu (napr.
chybne či nedostatočne uvedená adresa), zaniká nárok Výhercu na získanie tejto Ceny.
Usporiadateľ nezodpovedá za stratu či poškodenie Ceny počas prepravy, alebo za nedoručenie Ceny
na adresu Výhercu. Výherca nemá nárok na inú Cenu od Usporiadateľa, než je uvedená vyššie.
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká súvisiace s uplatnením Ceny.
Nebezpečenstvo škody na Cene prechádza na Výhercu okamihom odovzdania Ceny Výhercovi. Ak
nastanú okolnosti brániace vo využití Ceny (napr. zrušenie podujatia, vylúčenie účasti divákov a pod.),
Výherca nemá nárok na poskytnutie kompenzácie voči Usporiadateľovi, organizátorovi podujatia ani
žiadnej inej osobe.
Výherca si nemôže nárokovať inú Cenu, než ktorá mu bude vydaná, a nemá nárok Cenu reklamovať.
Výherca nemá právny nárok na výmenu alebo zámenu Ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej
alebo inej kompenzácie (výmenou Ceny za peniaze sa rozumie aj výmena Ceny za cenný papier,
nehnuteľnosť, vklad v prospech Výhercu v peňažnom ústave a pod.). Cenu nie je možné vymáhať
súdnou cestou.
7.

Daňové a súvisiace povinnosti

Usporiadateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za splnenie akýchkoľvek daňových povinností, ktoré
vzniknú Výhercovi v súvislosti s nadobudnutím Ceny podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v
znení neskorších predpisov a ďalších platných právnych predpisov a Súťažiaci zapojením sa do Súťaže
berie na vedomie, že zodpovedá za splnenie všetkých daňových a ostatných zákonných povinností,
ktoré mu vyplývajú alebo môžu vyplynúť v súvislosti s Cenou.
8.

Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov Súťažiacich, resp. Výhercu, ako dotknutých osôb, ktoré tieto na účely
tejto Súťaže poskytli Usporiadateľovi, sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov (ďalej len „GDPR“), a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v účinnom znení
(ďalej len „Zákon“). Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je Usporiadateľ Súťaže –
spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2852/B.
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V prípade Súťažiaceho spracúva Usporiadateľ osobné údaje poskytnuté mu Súťažiacim, a to v rozsahu
meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa. V prípade Výhercu Usporiadateľ spracúva aj
ďalšie identifikačné údaje, kontaktné údaje a informácie potrebné na preverenie splnenia podmienok
Súťaže.
Organizátor Súťaže pri organizácii súťaže nebude spracúvať osobné údaje Súťažiacich alebo Výhercov.
Právnym základom spracúvania osobných údajov Súťažiacich je (i) oprávnený záujem Usporiadateľa
Súťaže v zmysle článku 6, ods. 1 písm. f) GDPR, a to oprávnený záujem na prevádzkovaní, správe a
organizácii Súťaže; (ii) plnenie zmluvy a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods.
1 písm. b) GDPR; (iii) splnenie zákonnej povinnosti Usporiadateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Účelom spracúvania osobných údajov je správa vzťahov medzi Súťažiacim a Usporiadateľom v súlade
s ustanoveniami týchto Pravidiel, organizácia Súťaže, zaradenie Súťažiaceho do Súťaže, zaradenia
údajov o Súťažiacich do databázy Usporiadateľa, žrebovanie Výhercu z databázy Usporiadateľa,
zaslanie Ceny, kontaktovanie Výhercu a v nevyhnutnom prípade iných Súťažiacich, plnenie povinností
pri správe daní v súlade s právnymi predpismi (zákon č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, zákon č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov), uplatňovanie, obhajovanie a preukazovanie právnych nárokov
Usporiadateľa (napr. v prípade konania dozorného orgánu) a uchovávanie údajov Výhercu.
Usporiadateľ uchováva osobné údaje Súťažiacich po dobu trvania Súťaže a prevzatia Ceny podľa bodu
6. týchto Pravidiel. Po ukončení Súťaže a prevzatí Ceny, budú osobné údaje Súťažiacich bezodkladne
zlikvidované. Údaje Výhercu budú uchovávané po dobu 10 rokov od odovzdania výhry, pokiaľ
v konkrétnom prípade nevznikne potreba ich dlhšieho uchovávania.
Osobné údaje Súťažiaceho, resp. Výhercu nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem
nasledujúcich prípadov: (i) poskytnutia osobných údajov Súťažiacich spoločnosti Kantar Slovakia s.r.o.,
so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 31 406 246, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 9908/B, ktorá bude vyhodnocovať splnenie podmienok zapojenia
do súťaže Súťažiacimi a plniť ďalšie úlohy súvisiace so Súťažou, (ii) poskytnutia osobných údajov
Výhercu poštovému podniku za účelom doručenia mu Ceny (iii) ak túto povinnosť ukladá osobitný
právny predpis, alebo (iv) ak je to dohodnuté medzi Súťažiacim, resp. Výhercom a Usporiadateľom.
Poskytnuté osobné údaje Usporiadateľ nezverejňuje.
Poskytnutie osobných údajov Súťažiacim Usporiadateľovi je potrebné na jeho zaradenie do Súťaže
a v prípade Výhercu aj získania a zaslania Ceny. V prípade neposkytnutia osobných údajov
Usporiadateľovi, nebude Súťažiaci zaradený so žrebovania.
Usporiadateľ nebude osobné údaje Súťažiacich, resp. Výhercu cezhranične prenášať do tretích krajín,
resp. medzinárodných organizácii.
Osobné údaje Súťažiacich, resp. Výhercu nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania (okrem
žrebovania) a nebudú predmetom profilovania.
Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov
Súťažiaci, resp. Výherca ako dotknutá osoba má najmä právo žiadať od Usporiadateľa:
prístup k informáciám o spracúvaní jeho osobných údajov, vrátane informácie o tom, či jeho
osobné údaje sú predmetom spracúvania,
zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel ich spracúvania, ak oprávnene namietal proti
spracúvaniu osobných údajov, ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, alebo ak to vyžaduje
všeobecne záväzný právny predpis,
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obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v prípadoch stanovených GDPR a/alebo
zákonom,

Súťažiaci, resp. Výherca ako dotknutá osoba má tiež právo:
namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie voči spracúvaniu osobných údajov,
ktoré Usporiadateľ spracúva na právnom základe oprávnených záujmov,
kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu,
podať sťažnosť alebo podnet dozornému orgánu, ktorým je najmä Úrad na ochranu osobných
údajov SR v prípade pochybností o dodržovaní práv Súťažiaceho, resp. Výhercu súvisiacimi so
spracúvaním osobných údajov.
Súťažiaci môže svoje vyššie uvedené práva uplatniť písomne na adrese sídla Usporiadateľa, tzn.
Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, alebo e-mailom na emailovej adrese Usporiadateľa: dpo@zse.sk.
V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môže Súťažiaci obrátiť
aj na zodpovednú osobu, a to e-mailom na adresu: dpo@zse.sk alebo poštou na adresu Usporiadateľa.
Súťažiaci prihlásením sa do Súťaže potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami a okolnosťami
spracúvania jeho osobných údajov v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme,
formulovanými jasne a jednoducho a porozumel poučeniu o svojich právach.
Súťažiaci vyhlasuje, že osobné údaje, ktoré poskytol Usporiadateľovi sú úplné, pravdivé a presné.
Usporiadateľ týmto informuje Súťažiacich, že na webovej stránke Usporiadateľ môže využívať tzv.
cookies, a to na uľahčenie jej technického chodu. Správu alebo zákaz cookies možno vykonávať
nástrojmi všetkých bežných webových prehliadačov.
9.

Ďalšie ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov Súťaž skrátiť, prerušiť, odložiť alebo zrušiť.
Zároveň si Usporiadateľ vyhradzuje právo zmeniť Pravidlá tejto Súťaže kedykoľvek bez
predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu Pravidiel je povinný zverejniť na webovej
stránke Usporiadateľa. Účinnosť takej zmeny Pravidiel nastáva okamihom zverejnenia podľa
predchádzajúcej vety. Usporiadateľ si tiež vyhradzuje právo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady
zablokovať účasť na súťaži tým Súťažiacim, ktorí sa zúčastňujú Súťaže v rozpore s dobrými mravmi,
alebo ktorí by svojim konaním mohli ohroziť dobré meno alebo dobrú povesť Usporiadateľa alebo
Organizátora alebo zasiahnuť do ich práv alebo oprávnených záujmov.
Na výhru v Súťaži a nadobudnutie Ceny sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v účinnom znení. Vymáhanie účasti v Súťaži či súťažnej výhry (Ceny) súdnou
cestou je vylúčené.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečne a záväzne rozhodnúť všetky otázky a akékoľvek spory
týkajúce sa Súťaže podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodu. Usporiadateľ ani Organizátor
týmto nepreberá voči Súťažiacim žiadne iné záväzky a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo
strany Usporiadateľa či Organizátora, ako sú uvedené v týchto Pravidlách. Usporiadateľ ani Organizátor
nie sú zodpovední za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose údajov elektronickými
prostriedkami. Usporiadateľ ani Organizátor nenesú zodpovednosť za prípadné problémy s
funkčnosťou webovej stránky, kde budú informácie o Súťaži uverejnené.
Nárok na Cenu nevzniká a zaniká v prípade, že Usporiadateľ a/alebo Organizátor zistí, alebo bude mať
oprávnené podozrenie na podvodné alebo nečestné konanie zo strany niektorého zo Súťažiacich, či
inej osoby, ktorá dopomohla Výhercovi k získaniu výhry, resp. Ceny, najmä ak zistí, že Súťažiaci porušil
tieto Pravidlá alebo sa pokúšal skresliť celkové výsledky Súťaže, a to akýmkoľvek spôsobom.
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Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky a lehoty odovzdávania Ceny v prípade, že mu Cena
nebude poskytnutá príslušnými dodávateľmi tak, aby mohla byť Výhercom odovzdaná v súlade
s Pravidlami.
Tieto záväzné Pravidlá Súťaže sú platné od 20.10.2020 počas celej Doby konania Súťaže.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Súťažiaci svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.
V Bratislave, dňa: 16.10.2020
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