
Pravidlá	súťaže	„Vyhrajte	podpísané	CD	Anety	Langerovej“	
	

	
I. Všeobecné	ustanovenia	

	
1. Tieto	 pravidlá	 súťaže	 Vyhrajte	 podpísané	 CD	 Anety	 Langerovej	 “	 (ďalej	 len	 „Pravidlá“)	

upravujú	 podmienky	 účasti	 súťažiaceho	 v	 súťaži	 a	 právny	 vzťah	 medzi	 usporiadateľom	 a	
súťažiacim.			
	

2. Súťaž	sa	koná	v	termíne	4.	9.	2017	do	31.	10.	2017	vrátane	(ďalej	len	„obdobie	trvania	súťaže“).		
	

3. 	Usporiadateľom	súťaže	je	spoločnosť	Tesco	Stores	ČR,	a.s.,	so	sídlom	Vršovická	1527/68b,	PSČ	
100	00,	IČO:	453	08	314,	zapísaná	v	obchodnom	registri	vedeným	Mestským	súdom	v	Prahe,	
oddiel	B,	vložka	1377	(ďalej	len	„Usporiadateľ“).		
	

4. Účastníkom	súťaže	je	akákoľvek	fyzická	osoba	staršia	ako	18	rokov	s	doručovacou	adresou	na	
území	 SR,	 ktorá	 splní	 podmienky	 stanovené	 v	 týchto	 Pravidlách	 a	 bude	 tieto	 Pravidlá	
akceptovať	 a	 dodržiavať	 (ďalej	 len	 „Súťažiaci“).	 Výhra	 nebude	 udelená	 v	 prípade,	 ak	
Usporiadateľ	zistí	alebo	bude	mať	oprávnené	podozrenie,	že	došlo	k	spáchaniu	podvodného	
alebo	 nečestného	 činu	 zo	 strany	 Súťažiaceho	 či	 inej	 osoby,	 ktorá	 uvedenému	 Súťažiacemu	
dopomohla	k	získaniu	výhry.		
	

5. Súťažiaci	svojou	účasťou	v	súťaži	potvrdzuje,	že	sa	plne	oboznámil	s	obsahom	týchto	Pravidiel	
a	tieto	Pravidlá	akceptuje	vrátane	akýchkoľvek	ďalších	podmienok,	z	ktorých	je	zrejmé,	že	tieto	
údaje	 podmienky	 súťaže	 menia,	 bližšie	 vymedzujú	 alebo	 spresňujú.	 Aby	 sme	 vylúčili	
pochybnosti,	 platí,	 že	 Ďalšie	 podmienky	 sú	 neoddeliteľnou	 súčasťou	 Pravidiel.	 V	 prípade	
porušenia	Pravidiel	zo	strany	Súťažiaceho	stratí	Súťažiaci	právo	získať	výhru.		
	

II. Pravidlá	a	podmienky	súťaže	
	

1. Každý	Súťažiaci	sa	môže	zúčastniť	v	súťaži	len	raz,	to	znamená,	že	jeden	Súťažiaci	môže	zaslať	
jednu	fotografiu	(ďalej	len	„Fotografiu“).	

2. Podmienkou	 súťaže	 je	 zaslanie	 Fotografie	 na	 tému	 „ako	 prispievam	 k	 ochrane	 životného	
prostredia“	 na	 e-mailovú	 adresu	 Usporiadateľa	 sutaz@tescomagazin.sk.	 Email	 musí	 byť	
označený	názvom	súťaže	–	„Vyhrajte	podpísané	CD	Anety	Langerovej.“.	

3. Víťaznú	Fotografiu		vyberie	porota	zložená	zo	zástupcov	Usporiadateľa,	ktorá	určí	výhercu	na	
základe	kritérií	originality	a	kreativity.		

4. Usporiadateľ	 si	 vyhradzuje	 právo	 nezaradiť	 do	 súťaže	 tých	 Súťažiacich,	 ktorí	 nebudú	
postupovať	v	súlade	s	pokynmi	týchto	Pravidiel,	nebudú	postupovať	v	súlade	s	dobrými	mravmi	
alebo	budú	inak	porušovať	Pravidlá	súťaže.	
	

III. Vyhodnotenie	súťaže	
	

1. Výhercom	súťaže	 sa	 stáva	 Súťažiaci,	 ktorý	 splnil	 všetky	podmienky	účasti	 v	 súťaži	 a	 ktorého	
Fotografia	bol	vyhodnotená	ako	najoriginálnejšia.	

2. Usporiadateľ	vyhodnotí	súťaž	do	7	pracovných	dní	odo	dňa	ukončenia	súťaže.	Výherca	bude	
kontaktovaný	na	ním	uvedený	e-mail	 najneskôr	do	14	dní	odo	dňa	ukončenia	 súťaže.	Ak	 sa	
nepodarí	kontaktovať	výhercu	ani	opakovane,	nárok	výhercu	na	výhru	zaniká	a	výhra	prepadne	
v	prospech	Usporiadateľa.	

3. Odpovede,	ktoré	nebudú	v	súlade	s	Pravidlami	alebo	budú	zaslané	po	ukončení	súťaže,	nebudú	
považované	 za	 platné.	 Odoslaním	 odpovede	 s	 Fotografiou	 a	 účasťou	 v	 súťaži	 Súťažiaci	
potvrdzuje,	 že	 odpoveď	 neobsahuje	 nijaký	 nelegálny,	 vulgárny	 či	 inak	 nevhodný	 obsah.	



Odpovede	s	Fotografiou,	ktoré	nebudú	spĺňať	 tieto	podmienky,	budú	zo	súťaže	automaticky	
vyradené.	Súťažiaci	nemá	nárok	na	náhradu	nákladov	spojených	s	účasťou	v	súťaži	a	prípadným	
prevzatím	výhry.		

4. Súťažiaci	odoslaním	fotografie	a	účasťou	v	súťaži	výslovne	súhlasí	s	tým,	že	Usporiadateľ	môže	
zasiahnuť	 do	 jeho	 osobných	 práv	 takým	 spôsobom,	 že	 bude	 o	 súťaži,	 súťažiacich,	 výhrach,	
výhercoch	a	Fotografiách,	ktoréhokoľvek	súťažiaceho	informovať	na	internetových	stránkach	
Usporiadateľa,	ako	aj	na	iných	komunikačných	kanálov	Usporiadateľa.	Súťažiaci	rovnako	súhlasí	
s	 tým,	 že	 jeho	 Fotografia	môže	 byť	 Usporiadateľom	 využitá	 na	marketingové	 a	 propagačné	
účely.	 Tento	 súhlas	 je	 v	 plnom	 rozsahu	 udeľovaný	 bezplatne,	 bez	 časového,	 územného	 a	
kvantitatívneho	obmedzenia.	
	

	
IV. Výhra	a	doručenie	výhry	

	
1. Ak	sa	Usporiadateľ	a	výherca	nedohodnú	inak,	bude	výhra	zaslaná	výhercovi	na	ním	uvedenú	

adresu,	pričom	táto	adresa	musí	byť	na	území	SR.	
	

2. Výhrou	je	podpísané	CD	Anety	Langerovej.	
	

3. Usporiadateľ	 si	 vyhradzuje	 právo	 nahradiť	 deklarovanú	 výhru	 výhrou	 podobného	 typu	 a	
zodpovedajúcej	hodnoty	a	zmeniť	podmienky	odovzdávania	výhry	v	prípade,	že	výhru	uvedenú	
v	čl.	IV	týchto	Pravidiel	nebude	možné	odovzdať	v	súlade	s	týmito	Pravidlami.	
	

4. Usporiadateľ	nie	je	povinný	poskytnúť	vyradeným	Súťažiacim	dôvod,	prečo	sa	ich	fotografie	
nestali	výhernými.		

	
V. Ochrana	osobných	údajov	

	
Účasťou	v	súťaži	Súťažiaci	súhlasia	s	Pravidlami	súťaže,	zaväzujú	sa	ich	plne	dodržiavať	a	udeľujú	
Usporiadateľovi	súhlas	so	spracovaním	nimi	poskytnutých	osobných	údajov	na	účely	tejto	súťaže,	
predovšetkým	 na	 zasielanie	 informačných	 e-mailov	 týkajúcich	 sa	 súťaže,	 a	 ďalej	 súhlasia	 so	
spracovaním	nimi	poskytnutých	osobných	údajov	na	marketingové	účely	Usporiadateľa	alebo	jeho	
obchodného	partnera,	teda	na	ponuku	výrobkov	a	služieb,	informácií	o	organizovaných	akciách,	
aktivitách,	 službách	 a	 výrobkov,	 ako	 aj	 obchodné	 informácie	 zasielané	 prostredníctvom	
elektronických	 prostriedkov	 podľa	 zákona	 č.	 351/2011	 Z.	 z.	 o	 elektronických	 komunikáciách,	
v	znení	neskorších	predpisov.	Súhlas	je	poskytnutý	na	obdobie	registrácie	Súťažiaceho	v	databáze	
Usporiadateľa.	Súťažiaci	berie	podľa	zákona	č.	122/2013	Z.	z.	o	ochrane	osobných	údajov,	v	znení	
neskorších	predpisov,	na	 vedomie,	 že	poskytnutie	osobných	údajov	 je	dobrovoľné,	 svoj	 súhlas	
môže	 kedykoľvek	 bezplatne	 a	 písomne	 odvolať	 na	 adrese	 sídla	 Usporiadateľa,	 má	 prístup	
k	osobným	údajom	a	právo	na	opravu	týchto	osobných	údajov,	blokovanie	nesprávnych	údajov,	
ich	 likvidáciu	 atď.	 Odvolanie	 tohto	 súhlasu	 pred	 vyhlásením	 výsledkov	 súťaže	má	 za	 následok	
vyradenie	Súťažiaceho	 zo	 súťaže.	V	prípade	pochybností	o	dodržiavaní	práv	Usporiadateľa	ako	
správcu	osobných	údajov	sa	môže	Súťažiaci	obrátiť	na	Usporiadateľa	a	prípadne	sa	s	podnetom	
môže	obrátiť	aj	priamo	na	Úrad	pre	ochranu	osobných	údajov.	

	
Súťažiaci	výslovne	súhlasí	s	tým,	že	Usporiadateľ	súťaže	je	oprávnený	použiť	v	súlade	s	§	12	zákona	
č.	 40/1964	 Z.	 z.,	 Občianskeho	 zákonníka,	 v	 znení	 neskorších	 predpisov,	 bezodplatne	 meno,	
priezvisko	 a	 bydlisko	 výhercu	 v	 médiách	 (vrátane	 internetu),	 propagačných	 a	 reklamných	
materiáloch	 Usporiadateľa,	 a	 to	 výhradne	 v	 súvislosti	 s	 touto	 súťažou	 a	 ním	 poskytovanými	
službami,	a	to	počas	3	rokov	od	ukončenia	súťaže.		

	
VI. Záverečné	ustanovenia	



	
1. Usporiadateľ	si	vyhradzuje	právo	vyradiť	zo	súťaže	Súťažiaceho,	ktorého	správanie	je	v	rozpore	

s	platnými	zákonmi	alebo	dobrými	mravmi,	ktoré	by	poškodzovali	dobré	meno	Usporiadateľa	
či	 práva	 tretích	 strán.	 Osoby,	 ktoré	 nespĺňajú	 podmienky	 súťaže	 alebo	 tie,	 ktoré	 konajú	
v	rozpore	s	Pravidlami,	nebudú	do	súťaže	zaradené.		
	

2. Účasťou	v	súťaži	každý	Súťažiaci	akceptuje,	že	Usporiadateľ	nenesie	zodpovednosť	za	technický	
stav	 či	 kvalitu	 výhry,	 že	 výhra	 nie	 je	 právne	 vymáhateľná	 a	 nie	 je	možné	 požadovať	 za	 ňu	
finančnú	náhradu,	nie	je	ju	možné	vymeniť	za	iné	vecné	plnenie	ani	inú	kompenzáciu.	Výhru	
nie	je	možné	vymeniť	za	hotovosť	ani	požadovať	inú	výhru,	než	je	stanovená	Usporiadateľom.	

	
3. Usporiadateľovi	 touto	 súťažou	nevznikajú	 voči	 Súťažiacim	 žiadne	 záväzky,	 Súťažiaci	 nemajú	

nárok	na	iné	plnenia	zo	strany	Usporiadateľa	než	na	tie,	ktoré	sú	uvedené	v	Pravidlách.	
	

4. Usporiadateľ	si	vyhradzuje	právo	súťaž	skrátiť,	prerušiť,	zrušiť	alebo	zmeniť	jej	Pravidlá,	a	to	
bez	uvedenia	dôvodu.		
	

5. Prípadné	 zobrazenie	 výhier	 na	komunikačných	materiáloch	 súťaže	 (letáky,	 plagáty,	webové	
stránky	a	pod.)	je	len	ilustračné	a	nemusí	zodpovedať	skutočnej	podobe	výhier.	
	

6. Usporiadateľ	je	oprávnený	kontrolovať	všetky	podmienky	účasti	v	súťaži	a	v	prípade	rozporu	
posúdiť	a	s	konečnou	platnosťou	rozhodnúť	o	akejkoľvek	otázke	spojenej	so	súťažou.	Prípadné	
námietky	o	priebehu	súťaže	môžete	zaslať	na	adresu	sídla	Usporiadateľa	do	3	pracovných	dní	
od	 ukončenia	 súťaže.	 Námietky,	 ktoré	 budú	 zaslané	 po	 tomto	 termíne,	 nebudú	 brané	 do	
úvahy.	 Rozhodnutie	 Usporiadateľa	 o	 námietke	 je	 konečné.	 Vymáhanie	 súdnou	 cestou	 je	
v	súťaži	vylúčené.	

	
7. Súťažiaci	sa	zaväzuje	uvádzať	v	registračnom	formulári	len	pravdivé	údaje.		

	
8. Kompletné	 a	 záväzné	 Pravidlá	 súťaže	 nájdete	 v	 sídle	 Usporiadateľa	 a	 na	 stránke	

http://tesco.sk/sutaze/.	
	
	
	

V	Bratislave,	dňa	4.	09.	2017.	
	


