Pravidlá súťaže „VYHRAJ ŠKODU OCTAVIA za jednu fotografiu! “
Nižšie sú uvedené úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom „VYHRAJ

ŠKODU OCTAVIA

za jednu fotografiu!“ (ďalej len „súťaž").
Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02
Bratislava, IČO: 31 347 215, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka
č. 4775/B (ďalej aj „usporiadateľ“).

Termín a miesto konania súťaže
Súťaž bude prebiehať v období od 26.2 2020 do 1.3. 2020 (ďalej len „doba konania súťaže“). Výzva k súťaži
bude k dispozícii v denníku Nový Čas, kde bude uverejnená 3x za sebou v dňoch 26.2.2020, 27.2.2020
a 28.2.2020.

Účastníci súťaže
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky/pravidlá súťaže, a ktorá zároveň
nie je vylúčená z účasti na súťaži niektorým z ustanovení pravidiel súťaže (ďalej aj „súťažiaci"). Súťaže sa
nemôže zúčastniť osoba, ktorá v deň ukončenia súťaže nebude mať dovŕšených 18 rokov. Organizátor má
v prípade pochybnosti o veku výhercu žiadať predloženie príslušného dokladu, ktorým by táto osoba
osobne preukázala dovŕšenie veku 18 rokov. Účasť v súťaži je bezplatná. Súťaže sa nesmú zúčastniť
osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu k usporiadateľovi súťaže a/alebo ktoré sa priamo podieľajú na
činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu s
autorizovanými predajcami a servismi značky ŠKODA na Slovensku a ani osoby im blízke podľa § 116
Občianskeho zákonníka.

Princíp a podmienky súťaže
Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že v dobe konania súťaže zašle na emailovú adresu sutaz@skodaauto.sk fotografiu, na ktorej bude vyobrazený model ŠKODA OCTAVIA. Spolu s fotografiou je potrebné
zaslať svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, telefonický a e-mailový kontakt pre účely
účasti v tejto súťaži. Výherca bude kontaktovaný zástupcom SKODA AUTO Slovensko a.s., a to telefonicky
a zaslaním emailu na kontakty, ktoré osoba poskytla spolu s fotografiou. V prípade, že výherca nebude
reagovať do 7 kalendárnych dní od kontaktovania, bude oslovený náhradný výherca v poradí.
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Podmienkou účasti v súťaži je tiež súhlas súťažiaceho so všetkými podmienkami súťaže uvedenými
v týchto súťažných pravidlách.
Výhru získa účastník súťaže určený žrebovaním, pričom do žrebovania bude zaradený každý účastník
súťaže, ktorý zašle fotografiu, ktorá spĺňa podmienky súťaže, a to najneskôr do uplynutia doby konania
súťaže.
Žrebovanie súťaže prebehne po skončení trvania súťaže a to 5.3.2020 pod dohľadom dvoch
zamestnancov usporiadateľa.

Výhra v súťaži a jej doručenie
Usporiadateľ v súťaži odovzdá nasledujúce výhry:
- auto na týždeň s plnou nádržou, ktorú v mene usporiadateľa súťaže odovzdá autorizovaný predajca
motorových vozidiel značky ŠKODA.
Daň z výhry a akékoľvek iné náklady spojené s používaním výhry hradí výherca.
Cena bude výhercovi odovzdaná podľa dohody výhercu a autorizovaného predajcu ŠKODA.
Výherca súťaže bude o svojej výhre informovaný prostredníctvom tel. čísla alebo emailu poskytnutého v
rámci súťaže.
V prípade, že bude porušená jedna zo súťažných podmienok, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry
a výhry prepadá v prospech usporiadateľa.

Strata nároku na výhru
Účastníci súťaže sú povinní usporiadateľovi 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 strácajú nárok na výhru.
Zodpovednosťou každého účastníka súťaže je zabezpečiť, aby telefónne číslo a email poskytnuté v rámci
súťaže, boli funkčné a dostupné až do dňa žrebovania a v nasledujúcich dňoch. Nemožnosť kontaktovať
potenciálneho výhercu bude mať za následok stratu nároku tohto výhercu na výhru. Výherca stráca nárok
na výhru aj v prípade nevyzdvihnutia si výhry.
Výherca sa musí zúčastniť na odovzdávaní výhry osobne alebo prostredníctvom splnomocneného
zástupcu na základe písomného plnomocenstva s úradne overeným podpisom výhercu. Výherca, resp.
jeho splnomocnený zástupca musí preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo iným
platným dokladom totožnosti.
Nesplnením ktorejkoľvek z podmienok/povinností súťaže je účastník zo súťaže vylúčený, pričom zároveň
stráca nárok na výhru.

Spracúvanie osobných údajov
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Registráciou v Súťaži (poskytnutím osobných údajov v rámci súťaže) účastník súťaže v súlade
s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu č. 2016/679 o ochrane osobných údajov
a o voľnom pohybe týchto údajov berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú slúžiť k za účelom
organizácie súťaže, kontaktovanie jej výhercu a odovzdanie výhry. Usporiadateľ súťaže je oprávnený
spracúvať osobné údaje súťažiaceho do 30 dní odo dňa skončenia súťaže a v prípade výhercu súťaže až
do doby 30 dní po vrátení výhry.
Všeobecné informácie o prístupe k ochrane osobných údajov sú dostupné na stránke www.skodaauto.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov
Usporiadateľ má právo na zmenu pravidiel súťaže počas doby trvania súťaže. Vymáhanie účasti a výhier
v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy
na usporiadateľovi súťaže.
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier.
Nebezpečenstvo škody na prípadnej vecnej výhre prechádza na výhercu okamžikom odovzdania výhry
výhercovi.
Usporiadateľ nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
Pri nesplnení či porušení súťažných podmienok bude účastník zo súťaže bez náhrady vylúčený. Rovnako
tak bude účastník vylúčený v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na
spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá
dopomohla súťažiacemu k získaniu výhry.
Výhru nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej
hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhry v prípade, že mu výhra nebude poskytnutá tak, aby
mohla byť výhercovi odovzdaná v súlade s pravidlami súťaže.
Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá
bezvýhradne dodržiavať.
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