
Pravidlá súťaže  
„Passat na týždeň“ 

 (ďalej len „Pravidlá súťaže“) 
 
1. Prevádzkovateľ (organizátor) 

Prevádzkovateľom (organizátorom) súťaže „Passat na týždeň“ (ďalej len „Súťaž“) je 
spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, 
IČO: 31 362 788, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, 
vl. č. 6133/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Sprostredkovateľom pri vykonaní niektorých 
činností podľa týchto Pravidiel súťaže je spoločnosť MediaCom Bratislava, s.r.o., so 
sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 832 703, zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 26182/B (ďalej len „Sprostredkovateľ“), 
ktorá bude v mene Prevádzkovateľa vykonávať niektoré činnosti podľa týchto Pravidiel 
súťaže a spracúvať osobné údaje účastníkov Súťaže v súlade s týmito Pravidlami súťaže. 
  

2. Trvanie Súťaže 
Súťaž sa začína 17.02.2020 a končí 01.03.2020. Deň 17.02.2020 je dňom, kedy sa 
možno v danom časovom období prvýkrát zapojiť do Súťaže a deň 01.03.2020 je 
dňom, kedy sa možno v danom časovom období posledný krát zapojiť do Súťaže. 
 
 

3. Podmienky účasti v Súťaži 
      3.1  Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov, má 

plnú spôsobilosť na právne úkony, je držiteľom platného vodičského preukazu 
skupiny „B“, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá splní všetky ďalšie 
podmienky Súťaže ustanovené v týchto Pravidlách súťaže (ďalej len „Účastník“). 

3.2. Zo Súťaže  sú vylúčené (i) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom 
       pracovnému pomeru k Prevádzkovateľovi, Sprostredkovateľovi a osoby im blízke, (ii) 
       osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru 
       k reklamným a promo agentúram spojeným s touto Súťažou a osoby im blízke a (iii) 
       ostatné osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Súťaže. 
       Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. 
 

4. Výhra 
V Súťaži sa súťaží o výhru - bezodplatné zapožičanie automobilu Volkswagen Passat 
s plnou nádržou na jeden týždeň v hodnote 300 € (ďalej len „Výhra“). O zverení automobilu 
do užívania výhercovi Súťaže bude spísaný osobitný protokol a osobitná zmluva o 
podmienkach využívania automobilu, ktoré budú spísané medzi výhercom a 
Prevádzkovateľom, ktorý bude poskytovať túto Výhru a zabezpečovať  jej odovzdanie 
výhercovi. Podmienky čerpania Výhry, t.j. podmienky zapožičania automobilu, určuje 
výlučne Prevádzkovateľ. 

 
 

5. Pravidlá Súťaže 
Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý počas doby trvania Súťaže splní všetky 
nasledovné podmienky: 
a) prihlási sa na odoberanie noviniek (Newslettera) na webovej stránke 

www.vw.sk/aktuality-magazin/sutaz, a 
 

6. Žrebovanie  
Výherca Súťaže bude vyžrebovaný náhodným výberom zo všetkých Účastníkov, ktorí sa 
zapojili do Súťaže a splnili všetky podmienky účasti v Súťaži stanovené týmito Pravidlami 
súťaže.  
Žrebovanie Výhry sa uskutoční po ukončení Súťaže a to dňa 2.3. 2020, pričom sa 
vyžrebuje 1 výherca Výhry a tiež 2 náhradníci (a to náhradník v 1.poradí, náhradník 
v 2.poradí) pre prípad, že by nárok výhercu na Výhru zanikol.  



Žrebovanie uskutoční komisia zložená z troch členov menovaných Sprostredkovateľom 
pre tento účel. Žrebovanie vykoná jeden člen komisie, ktorého určí komisia, náhodným 
výberom. O výsledku žrebovania spíše komisia zápisnicu o žrebovaní, ktorú podpíšu 
všetci členovia komisie a v ktorej bude uvedený predmet Výhry, ako aj výherca a jeho 
náhradníci, a to uvedením ich mena, priezviska a e-mailovej adresy.  
 
 

7. Odovzdanie výhry  
7.1. Sprostredkovateľ upovedomí výhercu o Výhre e-mailom na jeho e-mailovú adresu, 

ktorú výherca uviedol pri prihlásení sa do Súťaže na webovej stránke 
www.vw.sk/aktuality-magazin/sutaz. Výherca na základe oznámenia o Výhre 
poskytne Sprostredkovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 pracovných 
dní po oznámení, všetky požadované kontaktné údaje (t.j. meno, priezvisko, adresa 
bydliska /ulica, číslo, PSČ, mesto alebo obec/, e-mailová adresa, telefónne číslo), 
potrebné na odovzdanie predmetu Výhry.  

7.2. Výhra bude odovzdaná výhercovi priamo Prevádzkovateľom v jeho sídle na adrese 
Vajnorská 160, 831 04 Bratislava v čase stanovenom Prevádzkovateľom alebo na 
inom mieste a/alebo v inom čase, ak sa na tom dohodne výherca a Prevádzkovateľ. 

7.3. Výherca je pred odovzdaním Výhry povinný preukázať svoju totožnosť platným 
preukazom totožnosti a skutočnosť, že je držiteľom platného vodičského preukazu 
skupiny „B“. Výherca je povinný pred odovzdaním Výhry (t.j. zapožičaním vozidla) 
akceptovať podmienky užívania automobilu stanovené Prevádzkovateľom a za tým 
účelom uzavrieť s Prevádzkovateľom  osobitnú zmluvu o podmienkach využívania 
automobilu a pri odovzdaní vozidla podpísať aj osobitný protokol o prevzatí vozidla. 

7.4. Nárok výhercu na Výhru zanikne a bude vylúčený zo Súťaže v prípade,  
a) ak výherca neoznámi Sprostredkovateľovi osobné (kontaktné) údaje v súlade 

s bodom 7.1 týchto Pravidiel súťaže, 
b) ak výherca pred odovzdaním Výhry neuzavrie s Prevádzkovateľom osobitnú 

zmluvu o podmienkach využívania automobilu podľa bodu 7.3. týchto Pravidiel 
súťaže,  

c) ak výherca pri odovzdaní Výhry (vozidla) nepodpíše osobitný protokol o prevzatí 
vozidla podľa bodu 7.3. týchto Pravidiel súťaže, 

d) ak sa výherca vzdá nároku na Výhru, 
e) ak výherca odmietne čerpať (prevziať) Výhru,  
f) ak sa výherca v stanovenom čase a/alebo na stanovenom mieste nedostaví na 

odovzdanie Výhry,  
g) ak sa (aj dodatočne) zistí, že výherca nespĺňa hociktorú z podmienok účasti  v 

Súťaži, 
h) ak výhercovi nebude priznaný nárok na Výhru pre nesplnenie podmienok účasti 

v Súťaži. 
7.5. Ak nárok výhercu na Výhru zanikne, tak Prevádzkovateľ je oprávnený v súlade s 

Pravidlami súťaže odovzdať výhru náhradníkovi vyžrebovanému v 1.poradí 
vyžrebovaných náhradníkov po výhercovi, ktorý stratil nárok na Výhru; toto platí 
primerane aj v prípade, ak stratí nárok na Výhru náhradník a Výhra bude odovzdaná 
náhradníkovi v ďalšom poradí. Na odovzdanie Výhry náhradníkovi podľa 
predchádzajúcej vety a na prípadný zánik nároku takéhoto náhradníka na Výhru sa 
primerane použijú ustanovenia bodov 7.1. až 7.4. tohto článku. V prípade, ak zanikne 
nárok na Výhru výhercovi a následne tiež všetkým vyžrebovaným náhradníkom, 
Výhra nebude vôbec odovzdaná. 

7.6. Výhra je neprenosná. Prevádzkovateľ neposkytuje alternatívne plnenia, ani peňažnú 
náhradu za Výhru. 

7.7. Prevádzkovateľ ani Sprostredkovateľ nezodpovedajú za akúkoľvek škodu spôsobenú 
výhercovi pri čerpaní Výhry alebo v súvislosti s ňou. 

 
8. Spracúvanie a ochrana osobných údajov  

8.1. Spracúvanie osobných údajov Organizátorom na účely organizovania a 
zabezpečenia súťaže prebieha na základe zmluvy, medzi účastníkom súťaže a 



Organizátorom. Každý účastník súťaže sa prihlásením do súťaže stáva zmluvnou 
stranou v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 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 (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov).  

8.2. Účastník berie na vedomie, že jeho osobné údaje, ktoré poskytne 
Prevádzkovateľovi pri zapojení sa do Súťaže v rozsahu titul (nepovinný údaj), 
meno, priezvisko a e-mailová adresa, budú Prevádzkovateľom spracúvané na 
účely účasti na Súťaži a kontaktovania výhercu, a v prípade, že sa stane výhercom 
Výhry, tak že jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska 
(ulica, číslo, PSČ, mesto/obec), dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne 
číslo, fotografia a video svojej osoby pri odovzdávaní Výhry budú 
Prevádzkovateľom spracúvané na účely prevzatia a čerpania Výhry.   Osobné 
údaje Výhercu budú zverejnené v rozsahu meno, priezvisko, obec/mesto bydliska, 
fotografie a videa  osoby pri odovzdávaní Výhry, a to v médiách, v ktorých prípadne 
budú oznámené výsledky Súťaže, vrátane zverejnenia na webových stránkach 
domény www.vw.sk, na fan page Volkswagen na web stránke www.facebook.com 
a na internetových stránkach Prevádzkovateľa. 

8.3. Poskytnutie osobných údajov účastníkom súťaže je nevyhnutné na vykonanie 
úkonov súvisiacich so zabezpečením priebehu súťaže Organizátorom a sú 
zmluvnou podmienkou.  Osobné údaje nebudú poskytované do tretích krajín 
nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Osobné údaje budú 
poskytované sprostredkovateľovi, ktorý zabezpečuje úkony súvisiace so súťažou.  

8.4. Súčasťou podmienok zmluvného vzťahu (užívania predmetu výhry) je poskytnutie 
osobných údajov. Ich neposkytnutie bude mať za následok nenaplnenie 
zmluvného vzťahu.  

8.5. Zapojením sa do súťaže súčasne prehlasujete, že ste sa oboznámili s 
podmienkami spracúvania osobných údajov Organizátorom a so svojimi právami 
pri spracúvaní osobných údajov, ktoré sú uvedené na webe Organizátora súťaže: 
https://www.vw.sk/impressum/ochrana-osobnych-udajov. 
 

9. Osobitné ustanovenia 
9.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a aj bez uvedenia dôvodu Súťaž 

zrušiť alebo zmeniť Pravidlá súťaže.  
9.2 V prípade nezrovnalostí je Účastník oprávnený písomne požiadať 

Prevádzkovateľa o preskúmanie súladu postupu s Pravidlami súťaže a ak nebude 
jeho námietkam vyhovené, Účastník je oprávnený obrátiť sa na Slovenskú 
obchodnú inšpekciu (www.soi.sk) alebo v prípade cezhraničného sporu na 
Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk). 

9.3 Výhru, ktoré získa Účastník (Výherca), predstavuje výhru pred zdanením a pred 
splnením si odvodových povinností. Výherca berie na vedomie, že Výhra v 
hodnote prevyšujúcej 350 EUR podlieha daňovým (daň z príjmov) a odvodovým 
povinnostiam (zdravotné poistenie).  Výherca je povinný na svoje vlastné náklady 
vysporiadať svoje daňové a odvodové povinnosti v súlade so zákonom č. 595/2003 
Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 580/2004 Z. z. o 
zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, prípadne s inými relevantnými 
právnymi predpismi. 

9.4 Na zaradenie do Súťaže a do žrebovania, ani na Výhru v Súťaži nemajú Účastníci 
právny nárok. Vymáhanie Výhier je vylúčené. Účastník berie na vedomie, že nemá 
nárok na úhradu žiadnych nákladov, ktoré vynaloží v súvislosti s účasťou v Súťaži 
a/alebo s Výhrou. Prevádzkovateľ ani Sprostredkovateľ nezodpovedajú za žiadne 
škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, vzdaním sa alebo 
nevyužitím Výhry. Prevádzkovateľ ani Sprostredkovateľ nenesú žiadnu 
zodpovednosť za nesprávne osobné údaje poskytnuté Účastníkom do Súťaže.  

9.5 Pravidlá Súťaže stanovujú všeobecné a úplné podmienky pre účasť v Súťaži, 
popisujú práva a povinnosti jej Účastníkov, Výhercu, Prevádzkovateľa, ako aj 
Sprostredkovateľa. Táto Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži len na podporu 



predaja tovarov Prevádzkovateľa a nie je hazardnou hrou podľa § 4 ods. 6 zákona 
č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách v platnom znení.  

 
10. Záverečné ustanovenia 

9.1. Tieto Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
9.2. Tieto Pravidlá súťaže budú zverejnené na web stránke www.vw.sk/aktuality-

magazin/sutaz 
9.3. Tieto Pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 17.2. 2020. 

 
 
V Bratislave, dňa 13.2. 2020    Porsche Slovakia, spol. s r.o. 
 

 


