Otvárame dvere novým zážitkom!
Pravidlá súťaže „Súťaž o dovolenku v hodnote 1 500 eur podľa vlastného výberu, o 3x iPad a 3x digitálny fotoaparát“
Spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská č. 160, 831 04 Bratislava, IČO 31 362 788, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 6133/B (ďalej len „Usporiadateľ“) organizuje „Súťaž o dovolenku v hodnote 1 500 eur podľa vlastného výberu, o 3x iPad a 3x digitálny fotoaparát“ (ďalej len „Súťaž“),
ktorá sa spravuje týmito pravidlami:

I. Miesto a čas trvania Súťaže
Súťaž bude prebiehať od 20. 6. do 21. 6. 2014 v predajnej sieti vozidiel značky Volkswagen na území Slovenskej republiky. Zoznam predajní zaradených do predajnej siete je na www.volkswagen.sk (ďalej len „predajne“).

II. Podmienky účasti na Súťaži
Na Súťaži sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Do Súťaže sa zapojí riadnym a úplným vyplnením hracej karty a jej vhodením do urny umiestnenej v priestoroch predajní. Každá osoba sa môže zúčastniť na
Súťaži len raz. Z účasti na Súťaži sú vylúčení Usporiadateľ, prevádzkovatelia predajní, zmluvní partneri Usporiadateľa
podieľajúci sa na organizácii Súťaže (LOWE GGK, s.r.o.), ďalej ich zamestnanci, spolupracujúce osoby, spoločníci,
osoby oprávnené konať v ich mene, ako aj priami rodinní príslušníci týchto osôb (blízke osoby podľa Občianskeho
zákonníka).

III. Výhry
Usporiadateľ poskytol do Súťaže celkom 7 výhier:
1x poukaz v hodnote 1 500 eur na dovolenku podľa vlastného výberu (hlavná výhra),
3x iPad,
3x digitálny fotoaparát.
Výherca hlavnej výhry berie na vedomie a súhlasí s tým, že poukaz na dovolenku bude môcť uplatniť iba formou výberu služieb cestovného ruchu (zájazdu) v Usporiadateľom určenej cestovnej kancelárii, pričom termín, miesto určenia
a iné zmluvné podmienky zájazdu budú dohodnuté medzi výhercom a cestovnou kanceláriou podľa výberu výhercu
a prevádzkových možností cestovnej kancelárie.
Výherca nemá právo na zámenu výhry alebo na výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Výherca
je oprávnený postúpiť výhru inej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Usporiadateľa.

IV. Žrebovanie výhercov
Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 27. 6. 2014 v sídle Usporiadateľa. Usporiadateľ je oprávnený vyžrebovať okrem
siedmich výhercov aj dostatočný počet náhradníkov. Účastník Súťaže súhlasí s tým, aby ho v prípade výhry Usporiadateľ informoval o výhre, mieste a termíne jej prevzatia telefonicky alebo elektronickou poštou na kontaktné údaje
uvedené Účastníkom na hracej karte. Meno a priezvisko výhercov Usporiadateľ zverejní na oficiálnej facebookovej
stránke Volkswagen Slovensko a na www.volkswagen.sk.

V. Strata práva na výhru
Každý účastník Súťaže je povinný Usporiadateľovi Súťaže poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na oznámenie
a odovzdanie výhry, a to najmä, ale nielen uvedením osobných údajov na hracej karte, inak stráca právo na výhru a zo
Súťaže je vylúčený.
Výherca stratí nárok na výhru:
a) a
 k sú osobné údaje, ktoré poskytol, nesprávne alebo neúplné a v dôsledku tejto skutočnosti nebude možné výhercovi oznámiť alebo odovzdať výhru;
b) ak do 3 pracovných dní po oznámení výhry nepotvrdí Usporiadateľovi prevzatie výhry; termín a miesto konania
odovzdávania výhry oznámi výhercovi Usporiadateľ;
c) a
 k si výhru neprevezme v mieste a čase určenom Usporiadateľom.
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Usporiadateľ si tiež vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže účastníka, ktorý (i) konal v rozpore s týmito súťažnými pravidlami,(ii) pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými mravmi, alebo (iii) svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť Usporiadateľa.
Nesplnením ktorejkoľvek z podmienok Súťaže je účastník zo Súťaže vylúčený, pričom zároveň stráca právo na výhru.
V prípade, že výherca stratí právo na výhru, na jeho miesto nastúpi náhradník; tento postup bude Usporiadateľ opakovať až do riadneho oznámenia a odovzdania všetkých výhier.

VI. Ochrana osobných údajov
Účasťou v Súťaži účastník v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
udeľuje Usporiadateľovi súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov účastníka v rozsahu (i) meno a priezvisko, (ii) adresa, (iii) e-mail, (iv) telefónne číslo, (v) vek a (vi) pohlavie na účely organizácie Súťaže, vyrozumenie výhercov a na odovzdanie výhier. Osobné údaje účastníka Súťaže, ktorý udelí súhlas so spracúvaním svojich osobných
údajov výlučne na tieto účely, budú zlikvidované do 31. 8. 2014.
Výhercovia udeľujú súhlas so svojou účasťou na propagačných podujatiach a materiáloch súvisiacich so Súťažou
a s odovzdávaním výhier s tým, že na týchto propagačných podujatiach možno zhotoviť fotografie výhercov a tieto
snímky spolu s uvedením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a (mesta/obce) výhercu umiestňovať a zverejňovať v propagačných materiáloch Usporiadateľa vrátane zverejnenia na internete.
Účastník Súťaže je oprávnený v hracej karte udeliť Usporiadateľovi súhlas aj na spracúvanie osobných údajov v rozsahu (i) meno a priezvisko, (ii) adresa, (iii) e-mail, (iv) telefónne číslo, (v) vek a (vi) pohlavie na účely vytvorenia a správy
zoznamu záujemcov o marketingové a obchodné informácie Usporiadateľa a jeho partnerov a zasielania komerčnej
komunikácie prostredníctvom volania, automatických volacích systémov, zasielania elektronickej pošty vrátane SMS a
MMS. Tento súhlas je dobrovoľný, nezávislý od účasti v Súťaži a udelený na neurčitý čas. Účastník je oprávnený súhlas
kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu zaslaním písomného listu na adresu sídla Usporiadateľa alebo elektronickou
poštou na e-mail Usporiadateľa vwmarketing@porsche.sk.
Usporiadateľ je oprávnený sprístupniť osobné údaje účastníkov Súťaže prevádzkovateľom predajní a svojim zmluvným partnerom podieľajúcim sa na organizácii Súťaže (Lowe GGK, s.r.o.). Účastník Súťaže berie na vedomie, že má
práva uvedené v ust. 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j.
najmä právo na informácie o spracúvaní jeho údajov v informačnom systéme Usporiadateľa, na zoznam údajov, ktoré
sú predmetom spracúvania, informácie o zdroji údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov,
ako aj na blokovanie a likvidáciu údajov.
VII. Informácia o daniach. Hodnota každej výhry bude uvedená v písomnom oznámení o výhre, ktoré Usporiadateľ
doručí výhercovi. Výhra podlieha podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky zdaneniu, pričom daň je
povinný zaplatiť výherca. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne dane alebo poplatky súvisiace s výhrou.

VIII. Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov Súťaže v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. s nepresnými údajmi účastníka, ako aj v súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím výhry v mieste a čase
určenom Usporiadateľom. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa ust. § 845
ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať pravidlá
Súťaže podľa vlastného uváženia, najmä, ale nie výlučne, spôsob, miesto a termín žrebovania, Súťaž prerušiť, pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod.
Tieto pravidlá Súťaže, ako aj ich zmenu, zverení Usporiadateľ na www.volkswagen.sk a na svojej oficiálnej facebookovej stránke.
Usporiadateľ nehradí účastníkom Súťaže akékoľvek náklady spojené s ich účasťou na Súťaži alebo s prevzatím výhry.
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