Štatút a pravidlá súťaže
„Best of ŠKODA Roadshow“
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže s názvom „Best of ŠKODA Roadshow“ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom,
ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky.
1. Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže je spoločnosť ŠKODA AUTO SLOVENSKO s.r.o., so sídlom Sabinovská ul. č. 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 215, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4775/B (ďalej len „Organizátor“).
2. Termín a miesto konania súťaže
Súťaž sa bude konať v čase od 5. 3. 2019 do 21. 4. 2019 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) v priestoroch vybraných autorizovaných predajcov vozidiel značky
Škoda na území Slovenskej republiky, ktorých úplný zoznam vrátane termínov konania Best of ŠKODA Roadshow v priestoroch jednotlivých autorizovaných
predajcov tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu a je dostupný na https://www.skodaroadshow.sk/ (ďalej len „Zoznam“).
3. Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže sa môže stať výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s pobytom alebo doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej tiež
„účastník“ alebo „súťažiaci“). Každá osoba sa môže zúčastniť súťaže len raz.
Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora súťaže a ich blízke osoby. Ďalej sú zo súťaže vylúčené akékoľvek ďalšie osoby, ktoré sa podieľali na vývoji alebo
organizácii súťaže (napr. partneri súťaže uvedení v článku 4 tohto štatútu), ako aj ich zamestnanci a im blízke osoby. Za blízke osoby sú považované osoby uvedené
v ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je podľa tohto štatútu zo súťaže vylúčená (napr. zamestnanec Organizátora alebo osoby, ktorá sa podieľala na vývoji
alebo organizácii súťaže, alebo im blízke osoby), 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 partnerovi súťaže, alebo ktorý poruší tento
štatút alebo sa pokúsi skresliť celkové výsledky súťaže, a to akýmkoľvek spôsobom.
4. Partneri súťaže
Partnermi, ktorí sa podieľajú na organizácii súťaže, sú vybraní autorizovaní predajcovia vozidiel značky Škoda uvedení v Zozname (ďalej len „autorizovaní
predajcovia“ alebo jednotlivo „autorizovaný predajca“).
5. Princíp a podmienky súťaže
Účastník sa do súťaže zapojí tým, že v priebehu doby konania súťaže splní všetky nasledujúce podmienky:
a) o
 sobne navštívi Best of ŠKODA roadshow v priestoroch ľubovoľne zvoleného autorizovaného predajcu, ktorý je partnerom súťaže, to v termíne, v ktorom
v súlade so Zoznamom prebieha u daného autorizovaného predajcu Best of ŠKODA roadshow;
b) zodpovie krátky dotazník pre marketingové účely Organizátora týkajúci sa značky Škoda;
c) riadne vyplní hraciu kartu, na ktorej udelí Organizátorovi súhlas so svojou účasťou v súťaži a s jej pravidlami uvedenými v tomto štatúte;
d) vhodí riadne vyplnenú hraciu kartu do urny umiestnenej v priestoroch príslušného autorizovaného predajcu.
Podmienkou účasti v súťaži nie je udelenie súhlasu účastníka súťaže Organizátorovi na spracúvanie osobných údajov účastníka súťaže na marketingové účely.
6. Určenie výhercov
Výhercovia súťaže budú vybraní náhodným losovaním, a to dňa 25. 4. 2019. Do losovania budú zaradení len tí účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže
určené týmto štatútom. Losovanie bude prebiehať za účasti dvoch zástupcov Organizátora. O losovaní bude vyhotovený fotografický záznam, ktorý bude uvere�jnený na sociálnej sieti Facebook Organizátora. Organizátor vylosuje celkom 12 (slovom dvanásť výhercov). Organizátor si vyhradzuje právo vylosovať dostatočné
množstvo náhradníkov.
Výhercovia budú po vylosovaní kontaktovaní Organizátorom na ich kontaktné údaje uvedené vo 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 najneskôr v lehote 30 dní od dohodnutého termínu prevzatia výhry, Organizátor poskytne výhru náhradnému výhercovi
v poradí podľa poradia vylosovania náhradníkov.
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 výher�
com prostredníctvom a v priestoroch príslušného autorizovaného predajcu. Výherca je povinný prevziať si výhru najneskôr do 30 dní od dohodnutého termínu
prevzatia výhry, inak výhra prepadne v prospech náhradného výhercu.
7. Výhry v súťaži
Organizátor poskytol do súťaže päť druhov výhier:
a)

1x hlavná výhra, ktorou je bezodplatná výpožička vozidla ŠKODA na týždeň s plnou nádržou (t.j. získanie práva bezodplatne formou výpožičky užívať
motorové vozidlo Škoda počas jedného týždňa), 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,

b)

3x 2 lístky na Majstrovstvá sveta v hokeji 2019,

c)

5x 2 lístky na autosalón v Bratislave,

d)

3x set darčekových predmetov ŠKODA.
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Každý výherca získa práve jednu výhru. Výherca nemá právo na zámenu výhry, výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie, a v prípade hlavnej
výhry ani na jej čerpanie v inom ako Organizátorom určenom alebo odsúhlasenom termíne.
Výherca nie je oprávnený svoj nárok na výhru preniesť na tretiu osoby, s výnimkou prípadu, ak výherca hlavnej výhry nie je držiteľom vodičského preukazu typu
B minimálne dva roky. Výherca hlavnej výhry je v takom prípade povinný určiť inú osobu s vodičským preukazom typu B vydaným pred minimálne dvoma rokmi,
ktorá výhru preberie namiesto výhercu; ak výherca nesplní túto podmienku stratí nárok na výhru.
8. Výhry a daň z príjmu
Výhra z reklamnej súťaže je ako iný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. č. 2003/595 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR, ktorá je v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. m) bod 2. zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov Organizátor oznámi výhercovi pri oznámení výhry jej cenu, pričom v prípade, ak hodnota výhry
presiahne 350,- EUR, podlieha v súlade s príslušnými právnymi predpismi dani z príjmov, ako aj odvodu na zdravotné poistenie, ktoré je povinný uhradiť výherca
na svoje náklady.
9. 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 fy�zických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov nevyhnutných pre organizáciu súťaže, a to v súlade s týmito podmienkami spracúvania:
 oznam osobných údajov: 1. Kontaktné a iné osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mesto, telefónne číslo, emailová adresa, rok narodenia, resp. vek
Z
účastníka súťaže. 2. V prípade hlavnej výhercu - fotografia, dátum narodenia, číslo vodičského preukazu a iné osobné údaje potrebné na uzavretie
zmluvy upravujúcej podmienky užívania hlavnej výhry.
b)
Účel spracúvania: 1. Organizácia súťaže, kontaktovanie výhercov, odovzdanie výhier a zverejnenie mena, priezviska a výhry výhercov, v prípade výhercu
hlavnej výhry aj fotografie v oznamovacích prostriedkoch (internet – webové sídlo Organizátora, sociálne siete, tlač, vrátane marketingových materiálov Organizátora). 2. V prípade výhercov 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 hlavnej ceny – zmluva upravujúca podmienky užívania hlavnej výhry. 3.
V prípade výhercov - nevyhnutnosť splnenia zákonnej povinnosti Organizátora vyplývajúcej z príslušných účtovných a daňových právnych predpisov.
d)
Príjemcovia osobných údajov: Partneri podieľajúci sa na organizovaní súťaže a odovzdaní výhier výhercom (článok 4 tohto štatútu).
e)
Doba uchovávania údajov: Do 60 dní od losovania výhercov súťaže, t.j. do 25. 6. 2019. V prípade výhercov 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 vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov.
h)	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 výhercov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
vyplývajúcej z príslušných účtovných a daňových predpisov.
i)
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 odvolať bez udania dôvodu zaslaním písomného listu na adresu sídla Organizátora alebo elektronickou poštou na dpo@skoda-auto.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom
pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu má za následok zánik účasti daného účastníka v súťaži.
j)
Právo podať sťažnosť: Každý účastník súťaže môže podať sťažnosť voči spracúvaniu svojich osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Viac informácii a vzor podnetu sa
nachádza na: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov.
g)
Kontaktná osoba: E-mailová adresa osoby zodpovednej za vybavovanie podnetov účastníkov súťaže: dpo@skoda-auto.sk.
h)
Bližšie informácie o politike spracúvania osobných údajov Organizátorom sa nachádzajú na http://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)

10. Osobitné ustanovenia
Súťaž je reklamnou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu povedomia o značke Organizátora, a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 Občianskeho zákonníka nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
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,
neprevzatím alebo nevyužitím výhry v mieste a čase určenom Organizátorom.
Organizátor 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 Organizátor počas doby konania súťaže na internetovej stránke Organizátora www.skoda-auto.sk/sutaze.
Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Pravidlá súťaže obsiahnuté v tomto štatúte sú platné odo dňa ich vyhlásenia a účinné odo dňa začiatku súťaže, t.j. odo dňa 5. 3. 2019.
Bratislava, 1. 3. 2019
Príloha č. 1: Zoznam vybraných autorizovaných predajcov vozidiel značky Škoda na území Slovenskej republiky s termínmi konania Best of ŠKODA Roadshow
v ich priestoroch.

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

Príloha č. 1:
Zoznam vybraných autorizovaných predajcov vozidiel značky Škoda na území Slovenskej republiky
s termínmi konania Best of ŠKODA Roadshow v ich priestoroch.
Dátum eventu

Deň

Čas

5. - 6. marec

Utorok - Streda

10:00 - 17:00

8. - 9. marec

12. - 13. marec

15. - 16. marec

19. - 20. marec

22. - 23. marec

26. - 27. marec

29. - 30. marec

2. - 3. apríl
5. apríl
5. - 6. apríl

9. - 10. apríl

12. - 13. apríl

16. - 17. apríl
20. - 21. apríl

Piatok - Sobota

Utorok - Streda

Piatok - Sobota

Utorok - Streda

Piatok - Sobota

Utorok - Streda

Piatok - Sobota

Utorok - Streda
Piatok
Piatok - Sobota

Utorok - Streda

Piatok - Sobota

Utorok - Streda
Sobota - Nedeľa

9:00 - 16:00

10:00 - 17:00

9:00 - 16:00

10:00 - 17:00

9:00 - 16:00

10:00 - 17:00

9:00 - 16:00

10:00 - 17:00
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00

10:00 - 17:00

9:00 - 16:00

10:00 - 17:00
9:00 - 16:00

Predajca

Adresa

IMPA Bratislava

Bratislava

Porsche Inter Auto Slovakia Dolnozemská

Bratislava

Todos Bratislava

Bratislava

Auto Lamač

Bratislava

Porsche Inter Auto Slovakia Vajnorská

Bratislava

DANUBIASERVICE

Bratislava

KARIREAL SLOVAKIA

Pezinok

RM JET

Trnava

AUTOCOMODEX TRNAVA

Trnava

Autoprofit

Galanta

Porsche Inter Auto Nitra

Nitra

Porsche Inter Auto Nové Zámky

Nové Zámky

DS-CAR

Dunajská Streda

HÍLEK Malacky

Malacky

HÍLEK Senica

Senica

Autocentrum CYDA

Levice

AUTONOVO

Banská Bystrica

PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS

Trenčín

IMPA Žiar n/Hronom

Žiar nad Hronom

EUROMOTOR

Banská Bystrica

AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY

Lučenec

Moris Slovakia

Košice

Todos Košice

Košice

QALT

Košice

Auto Gábriel

Košice

PO CAR

Prešov

AUTOVES

Spišská Nová Ves

Š - AUTOSERVIS Vranov

Vranov nad Topľou

Š - AUTOSERVIS Bardejov

Bardejov

AUTONOVA

Poprad

Galimex Martin

Martin

Todos Žilina

Žilina

Galimex Žilina

Žilina

SECO AUTOTRANS

Košťany nad Turcom

Todos Ružomberok

Ružomberok

AUTOKOMPLEXX

Prievidza

AUTOPROFIT

Čadca

AUTOMAX PLUS

Považská Bystrica

Auto-centrum

Dubnica nad Váhom

Autoris

Rimavská Sobota
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