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Štatút súťaže 
„Nová ŠKODA SCALA na dovolenku“ 

 

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže s názvom „Nová ŠKODA SCALA na dovolenku“ (ďalej 
len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže vo vzťahu k 
spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. 

Článok I  
Organizátor súťaže 

Organizátorom súťaže je spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská ul. č. 6, 821 02 Bratislava, 
identifikačné číslo 31347215, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4775/B 
(ďalej len „Organizátor“). 

Článok II 
Termín a miesto konania súťaže 

Súťaž bude prebiehať od 24. 6. 2019 do 31. 7. 2019 výlučne na území Slovenskej republiky, a to v predajnej sieti 
Organizátora pozostávajúcej z predajní autorizovaných predajcov vozidiel ŠKODA, ktorých zoznam s uvedením miesta 
predajne a kontaktných údajov sa nachádza na https://www.skoda-auto.sk/ostatne/siet (ďalej spoločne len „autorizovaní 
predajcovia“ alebo jednotlivo „autorizovaný predajca“). 

Článok III 
Účastník súťaže a podmienky účasti v súťaži 

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je 
držiteľom platného vodičského preukazu skupiny B. Účasť v súťaži je bezplatná a dobrovoľná. 

2. Osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa súťaže, musí počas trvania súťaže absolvovať testovaciu jazdu s motorovým 
vozidlom ŠKODA SCALA na predajnom mieste niektorého z autorizovaných predajcov, prejaviť súhlas s účasťou v 
súťaži riadnym vyplnením hracej karty, ktorú dostane po absolvovaní testovacej jazdy od autorizovaného predajcu, a 
jej vhodením do zbernej urny umiestnenej v predajni daného autorizovaného predajcu. 

3. Podmienkou účasti v súťaži nie je udelenie súhlasu účastníka súťaže Organizátorovi ani autorizovanému predajcovi na 
spracúvanie osobných údajov účastníka súťaže na marketingové účely. 

4. Každá fyzická osoba sa môže súťaže zúčastniť len raz, t. j. na všetky ďalšie hracie karty toho istého účastníka sa 
nebude pri žrebovaní výhercu prihliadať. 

5. Zo súťaže sú vylúčení spoločníci, členovia štatutárnych orgánov a zamestnanci Organizátora a autorizovaných 
predajcov a ich blízke osoby. Za blízke osoby sú považované osoby uvedené v ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

Článok IV 
Informácia k testovacím jazdám 

1. Na testovaciu jazdu s motorovým vozidlom ŠKODA SCALA sa môže objednať každý záujemca spĺňajúci základné 
podmienky účasti v súťaži (vek 18 rokov, pobyt na území Slovenskej republiky a vodičský preukaz skupiny B) 
telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na kontaktné údaje ním zvoleného autorizovaného 
predajcu. 

2. Organizátor si vyhradzuje právo obmedziť počet testovacích jázd v závislosti od prevádzkových možností 
Organizátora a autorizovaných predajcov. 

3. Počas testovacej jazdy je záujemca o účasť v súťaži povinný na účely dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa 
prevádzky testovacieho vozidla, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj na účely predchádzania škodám 
alebo ujme na zdraví, riadiť sa všetkými inštrukciami a pokynmi autorizovaných predajcov a ich zamestnancov. 

mailto:vedeniespolocnosti@skoda-auto.sk
http://www.skoda-auto.sk/
http://www.skoda-auto.sk/ostatne/siet
http://www.skoda-auto.sk/ostatne/siet


ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 

Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 31347215, IČ-DPH: SK2020296465, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 4775/B 

T +421 2 48 247 100, F +421 2 48 247 106, vedeniespolocnosti@skoda-auto.sk, www.skoda-auto.sk 

 

 

Článok V  
Výhra 

1. Organizátor poskytol do súťaže jednu výhru, ktorou je bezodplatná výpožička motorového vozidla ŠKODA SCALA s 
plnou nádržou na jeden mesiac (t. j. získanie práva bezodplatne formou výpožičky užívať motorové vozidlo ŠKODA 
SCALA počas jedného mesiaca), a to v období určenom Organizátorom. Podmienkou získania tejto výhry je 
akceptovanie zmluvných a prevádzkových podmienok užívania výhry, s ktorými Organizátor oboznámi výhercu v 
oznámení o výhre alebo pri odovzdaní výhry. 

2. Výherca nemá právo na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie a ani na jej 
čerpanie v inom ako Organizátorom určenom alebo odsúhlasenom termíne. 

3. Výherca je oprávnený postúpiť výhru na inú osobu len po predchádzajúcom písomnom súhlase Organizátora. 

Článok VI  
Žrebovanie 

1. Výhru získa účastník súťaže určený náhodným výberom – žrebovaním, ktoré sa uskutoční 14. 8. 2019 v sídle 
Organizátora. 

2. Do žrebovania budú zaradené všetky riadne a úplne vyplnené a odovzdané hracie karty, s výnimkou tých hracích 
kariet, na ktoré sa v zmysle článku III bod 4. tohto štatútu neprihliada. 

3. Organizátor je oprávnený vyžrebovať okrem výhercu aj jedného náhradníka. 

4. Výherca bude po vylosovaní kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na 
výhernej hracej karte. Pokiaľ tieto kontaktné údaje nebudú funkčné alebo v prípade, ak výherca odmietne výhru (za 
odmietnutie výhry sa považuje aj nepotvrdenie záujmu o výhru počas overovacej komunikácie s Organizátorom) 
alebo si výhru neprevezme v Organizátorom určenom termíne prevzatia výhry, Organizátor poskytne výhru 
náhradnému výhercovi v poradí podľa poradia žrebovania náhradníkov. 

Článok VII 
Strata práva na výhru 

1. Každý účastník súťaže je povinný Organizátorovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na oznámenie a 
odovzdanie výhry, a to najmä, ale nielen uvedením osobných údajov (mena, priezviska, adresy, kontaktného 
telefónneho čísla, adresy elektronickej pošty), inak stráca právo na výhru a zo súťaže je vylúčený. 

2. Je zodpovednosťou a povinnosťou každého účastníka súťaže zabezpečiť, aby telefónne číslo uvedené na jeho hracej 
karte bolo funkčné a dostupné aspoň v čase od dňa žrebovania a v nasledujúcich troch pracovných dňoch. 
Nemožnosť telefonicky kontaktovať potencionálneho výhercu napriek najmenej trom pokusom uskutočneným v 
pracovný deň v čase medzi 8.00 až 16.00 hod. bude mať za následok stratu práva tohto výhercu na výhru. 

3. Podmienkou získania výhry je akceptovanie zmluvných a prevádzkových podmienok užívania motorového vozidla 
ŠKODA SCALA, s ktorými Organizátor oboznámi výhercu o výhre najskôr telefonicky a následne písomne (e-
mailom). Nesúhlas výhercu s týmito zmluvnými a prevádzkovými podmienkami užívania výhry alebo súhlas s 
výhradami bude mať za následok, že výherca stratí právo na výhru. 

4. Výherca sa musí zúčastniť na odovzdávaní výhry osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu na 
základe písomného splnomocnenia. Výherca, resp. jeho splnomocnený zástupca musí preukázať svoju totožnosť a 
vek platným občianskym preukazom alebo iným platným dokladom totožnosti. Podpis výhercu sa musí zhodovať s 
podpisom na výhernej hracej karte. Podpis splnomocniteľa (výhercu) na splnomocnení musí byť úradne osvedčený. 
Termín a miesto konania odovzdávania výhry oznámi výhercovi Organizátor. 

5. V prípade, ak bude vyžrebovaná osoba, ktorá je podľa tohto štatútu zo súťaže vylúčená (článok III bod 5. tohto 
štatútu), výhra jej nebude odovzdaná. Rovnako nebude výhra odovzdaná výhercovi, v prípade ktorého Organizátor 
zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého správania voči Organizátorovi 
alebo niektorému autorizovanému predajcovi, alebo ktorý poruší tento štatút alebo sa pokúsi akýmkoľvek 
spôsobom skresliť výsledky súťaže. 

6. Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu, aby preukázal skutočnosť, že je osobou, 
ktorá je výhercom podľa výhernej hracej karty. V sporných prípadoch si Organizátor vyhradzuje právo s konečnou 
platnosťou rozhodnúť o (ne)odovzdaní výhry. Organizátor zabezpečí odovzdanie výhry výhercovi prostredníctvom a 
v priestoroch príslušného autorizovaného predajcu. 
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7. Nesplnením ktorejkoľvek z podmienok súťaže je účastník zo súťaže vylúčený, pričom zároveň stráca právo na výhru. 
V prípade, ak výherca stratí právo na výhru, na jeho miesto nastúpi náhradník. 

Článok VIII 
Informácia o zdanení výhry 

1. Výhra z reklamnej súťaže je ako iný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) s výnimkou výhry v 
hodnote neprevyšujúcej 350 EUR (slovom tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. m) bod 2. 
zákona o dani z príjmov oslobodená od dane. 

2. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov Organizátor oznámi výhercovi pri oznámení výhry jej 
hodnotu, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady Organizátora. Ak hodnota výhry presiahne 350 EUR, 
výhra podlieha v súlade s príslušnými právnymi predpismi dani z príjmov, ako aj odvodu na zdravotné poistenie, ktoré 
je povinný uhradiť výherca na svoje náklady. 

Článok IX 
Ochrana osobných údajov 

Každý účastník súťaže podpisom riadne vyplnenej hracej karty vyjadruje výslovný súhlas so svojou účasťou v súťaži, ako 
aj s jej pravidlami uvedenými v tomto štatúte a udeľuje Organizátorovi ako prevádzkovateľovi v zmysle čl. 7 Nariadenia 
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 ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov nevyhnutných na organizáciu súťaže, a to v súlade s týmito podmienkami 
spracúvania: 

a) Zoznam osobných údajov: 1. Kontaktné osobné údaje (napr. meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová 
adresa). 2. V prípade výhercu – fotografia, dátum narodenia, číslo vodičského preukazu a iné osobné údaje potrebné 
na uzavretie zmluvy upravujúcej podmienky užívania výhry. 

b) Účel spracúvania: 1. Organizácia súťaže, kontaktovanie výhercu, odovzdanie výhry a zverejnenie mena, priezviska 
výhercu, jeho fotografie v oznamovacích prostriedkoch (internet – webové sídlo Organizátora, sociálne siete, tlač 
vrátane marketingových materiálov Organizátora). 2. V prípade výhercu aj plnenie zákonných povinností 
Organizátora vyplývajúcich z príslušných účtovných a daňových právnych predpisov. 

c) Právny základ spracúvania: 1. Súhlas účastníka súťaže. 2. V prípade výhercu – zmluva upravujúca podmienky 
užívania výhry, ako aj nevyhnutnosť splnenia zákonnej povinnosti Organizátora vyplývajúcej z príslušných účtovných 
a daňových právnych predpisov. 

d) Príjemcovia osobných údajov: Autorizovaní predajcovia podieľajúci sa na organizovaní súťaže a odovzdaní výhier 
výhercom (článok II tohto štatútu). 

e) Doba uchovávania údajov: Do jedného roka od ukončenia súťaže (od žrebovania výhercu súťaže). V prípade výhercu 
po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi z oblasti účtovníctva a daní. 

f) Práva účastníka súťaže: Každý účastník súťaže je oprávnený požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom, 
ktoré sa ho týkajú, ďalej má právo na ich opravu alebo výmaz alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na 
prenosnosť údajov. 

g) Informácia o povinnosti poskytnúť osobné údaje: Súhlas na spracúvanie osobných údajov (vrátane prejavov 
osobnej povahy) je dobrovoľný, avšak jeho udelenie je podmienkou účasti v súťaži. Poskytnutie a spracúvanie 
osobných údajov výhercu je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z príslušných účtovných a 
daňových predpisov. 

h) Právo odvolať súhlas: Účastník súťaže je oprávnený kedykoľvek, až do okamihu prevzatia výhry daným účastníkom 
súťaže (kedy vzniká nový právny základ spracúvania osobných údajov daného účastníka – výhercu) súhlas na účasť v 
súťaži odvolať bez udania dôvodu zaslaním písomného listu na adresu sídla Organizátora alebo elektronickou poštou 
na dpo@skoda-auto.sk. Odvolanie súhlasu na účasť v súťaži nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na 
súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu na účasť v súťaži má za následok zánik účasti daného 
účastníka v súťaži. 

i) Právo podať sťažnosť: Každý účastník súťaže môže podať sťažnosť proti spracúvaniu svojich osobných údajov 
dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so 
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sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Viac informácií a vzor podnetu sa nachádza na: https://dataprotection. 
gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov. 

j) Kontaktná osoba: E-mailová adresa osoby zodpovednej za vybavovanie podnetov účastníkov súťaže:  
dpo@skoda-auto.sk, tel. číslo: +421 2 48 247 100, poštová adresa: ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., do rúk: 
zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov, Sabinovská ul. č. 6, 821 02 Bratislava. 

k) Bližšie informácie o politike spracúvania osobných údajov Organizátorom sa nachádzajú na www.skoda-
auto.sk/ostatne/sutaze-hlasovania. 

Pri udelení súhlasu na spracúvanie osobných údajov v súťaži, je účastník súťaže oprávnený, nie však povinný, udeliť 
Organizátorovi súhlas aj na spracúvanie jeho osobných údajov na marketingové účely za podmienok uvedených v 
písomnom súhlase a priloženej informácii o spracúvaní osobných údajov na tento účel. 

Článok X 
Osobitné ustanovenia 

1. Súťaž je reklamnou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu povedomia o značke, tovaroch a službách 
Organizátora, a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

2. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 Občianskeho zákonníka nemožno výhru vymáhať, a to 
ani prostredníctvom súdu. 

3. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s 
výhrou. Organizátor nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti s nesprávne 
poskytnutými, resp. nepresnými údajmi účastníka, ako ani v súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím výhry v 
mieste a čase určenom Organizátorom. 

4. Organizátor si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať štatút súťaže podľa vlastného uváženia, najmä, ale nie výlučne, 
spôsob, miesto a termín žrebovania, súťaž prerušiť, pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod. 

5. Tento štatút súťaže, ako aj jeho zmenu Organizátor zverejní na internetovej stránke Organizátora www.skoda-
auto.sk/sutaze. 

6. Pravidlá súťaže obsiahnuté v tomto štatúte sú platné a účinné odo dňa vyhlásenia tohto štatútu. 

 

V Bratislave 20. 6. 2019 
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