
ŠTATÚT SÚŤAŽE 

„Vyberte si pomôcku, ktorá vám úľahčí život na vozíčku“ 

Tento Štatút súťaže „Vyberte si pomôcku, ktorá vám úľahčí život na vozíčku“ upravuje 
všeobecné podmienky účasti na súťaži a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach 
účastníkov, vrátane pravidiel pre určenie víťazov súťaže (ďalej len „Štatút“). Štatút je spolu s 
informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku jediným dokumentom, ktorý 
záväzne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli pre všetkých účastníkov presne a zrozumiteľne 
určené.  

1.   Organizátor súťaže  
(ďalej len „Organizátor“ a/alebo „Vyhlasovateľ“) 

Obchodné meno:  SPIG, s.r.o. 
Sídlo:    Tulská 9227/2, 960 01 Zvolen 
IČO:    36 030 058 
DIČ:    2020067885 
IČ DPH:  SK2020067885 
Zapísaný v registri:  Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,  

oddiel Sro, vložka č. 5372/S    

2.   Trvanie súťaže  

2.1   Súťaž sa uskutoční v nasledovnom termíne: 

- od dňa 12. 01. 2023 do dňa 28. 02. 2023  

V uvedenom termíne je možné zapojiť sa do súťaže. 

Samostatný súťažný príspevok sa zverejní na facebookovej stránke Organizátora: https://
www.facebook.com/SpigZdvihaciePlosinyAPomockyPreImobilnych (ďalej len „Facebook 
stránka Organizátora“). 

2.2  Žrebovanie výhercov sa bude konať v nasledovnom termíne: 

- dňa 01. 03. 2023 po 13:00 hod.  

2.3  Vyhlásenie výhercov sa bude konať v nasledovnom termíne: 

- dňa 02. 03. 2023 o 15:00 hod. 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 
.. 
1. Zúčastniť sa súťaže je oprávnená iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt 

na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník“), ktorá vytvorí  
a následne uverejní súťažný komentár k súťažnému príspevku v čase konania súťaže.   

2. Zamestnanci a osoby vykonávajúce prácu pre Organizátora, ako aj osoby im blízke  
v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.  
Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa predchádzajúcej vety vo vzťahu  
k Organizátorovi súťaže, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá 
a uskutoční sa nové žrebovanie výhercu. 

4. Podmienky účasti v súťaži 
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1. Súťaž je oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len 
„súťažný príspevok“) na Facebook stránke Organizátora.  

2. Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby súťažiaci v  termíne konania súťaže podľa 
bodu 2.1 Štatútu v komentári k súťažnému príspevku napísal za čo je vďačný vo svojom 
živote a čo mu počas bežných dní robí najväčšiu radosť. Obsah súťažného komentára 
predstavuje slobodné vyjadrenie účastníka, ktoré účastník vytvorí a  uverejní podľa 
vlastného uváženia. Súťaž prebieha komentovaním (pridávaním súťažného komentára). 

3. Pridanie súťažného komentára a tým zapojenie sa do súťaže predstavuje súhlasný úkon 
zo strany súťažiaceho, ktorého vykonaním potvrdzuje, že sa oboznámil so znením 
ustanovení tohto Štatút súťaže, s obsahom ktorého vyslovene súhlasí a ďalej súhlasí  
s podmienkami súťaže. 

4.  Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s uverejnením jeho pridaného komentára 
k súťažnému príspevku, pričom berie na vedomie a vlastnú zodpovednosť, že komentár 
môže vzhľadom na predmet súťažného príspevku, predmet činnosti Organizátora a 
obsah odpovede obsahovať údaje o jeho osobe, zdravotnom stave, mentálnom zdraví, 
pohybe, pobyte, integrite a  iné súvisiace skutočnosti osobnej povahy, resp. citlivého 
charakteru. Súťažiaci vyhlasuje, že údaje v odpovednom komentári  
k súťažnému príspevku týkajúce sa jeho osoby uviedol o  svojej osobe sám, na vlastnú 
zodpovednosť, dobrovoľne, slobodne, bez nátlaku a po zrelej úvahe.  

5. Všetci oprávnení súťažiaci, ktorí splnia podmienky podľa bodu 4.2 tohto Štatútu 
a uverejnia komentár pod súťažný príspevok budú automaticky zaradení do žrebovania.  

5. Vylúčenie z účasti v súťaži 

1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v  bode 3.1. tohto Štatútu. Každý 
oprávnený súťažiaci sa môže v rámci súťažného príspevku zapojiť iba jedenkrát, t.j. 
pridaním a uverejnením iba jedného komentára s odpoveďou.  

2. Pokiaľ by Organizátor zistil, že súťažiaci napísal viac komentárov ako jeden, je oprávnený 
tohto súťažiaceho zo súťaže v  záujme zachovania rovnosti účastníkov a  tým rovnakej 
pravdepodobnosti výhry pre všetkých účastníkov, vylúčiť.  

3. V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si Organizátor vyhradzuje právo bez 
predchádzajúceho upovedomenia alebo výzvy vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže. 
Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti 
v súťaži alebo ich porušia. Organizátor je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých 
súťažiacich, ktorí:  

a) využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone 
atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;  

b) zúčastnia sa súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);  

c) zúčastnia sa za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a 
predovšetkým profesionálnej výhernej služby;  

d) odpovedia na súťažný príspevok komentárom, ktorý obsahuje akékoľvek 
nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne 
akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú 
dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah, či boli v rozpore s platným právnym 
poriadkom Slovenskej republiky, v  rozpore s  týmto Štatútom alebo by boli 
spôsobilé ohroziť alebo poškodiť dobré meno spoločnosti Organizátora; 

e) ohrozili alebo porušili autorské právo inej osoby. 
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4. Organizátor môže na základe svojho vlastného uváženia vylúčiť z účasti na súťaži ten 
príspevok súťažiaceho, ktorý je aj napriek odpovedi na položenú otázku v ostatnej časti 
hanlivý, urážlivý alebo iným spôsobom nevhodný alebo priečiaci sa dobrým mravom 
alebo zákonu. 

6.  Výhra 

1. V súťaži budú vyžrebovaní traja výhercovia nasledovných cien: 

1. prvý výherca má právo vybrať si elektrický vozík alebo elektrický pohon vozíku 
alebo úpravu automobilu - MERO 3 ručné riadenie brzdy a plynu 

2. druhý výherca získava zľavu vo výške 50% z  ceny elektrického vozíka alebo 
elektrického pohonu vozíka alebo z ceny úpravy automobilu - MERO 3 ručné 
riadenie brzdy a plynu 

3. tretí výherca má právo vybrať si mechanický vozík alebo nájazdové rampy 
alebo presadaciu mechanickú dosku na presun z vozíka do auta 

(ďalej jednotlivo len „výhra“). 

2. Výhry do súťaže venoval Organizátor súťaže. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú 
hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená Organizátorom 
súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.  

3. Organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti 
výhercu súťaže. 

4. Výsledky súťaže v zmysle žrebovania podľa bodu 7.1 tohto Štatútu sú konečné. Súťažiaci 
berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom 
množstve.  

7.  Žrebovanie výhercu a oboznámenie o výhre 

1. Po uplynutí termínu na zapojenie sa do súťaže bude výherca vyžrebovaný spomedzi 
súťažiacich, ktorí sa zúčastnili súťaže a splnili podmienky. Žrebovanie výhercu sa uskutoční 
v termíne podľa bodu 2.2 tohto Štatútu. Žrebovanie prebehne náhodným žrebovaním  
z konečného počtu účastníkov súťaže, ktorý uverejnili komentár s odpoveďou. 

2. Vyhodnotenie súťaže a oznámenie výhercu (uvedením užívateľského mena, resp. názov 
profilu, ktorý pridal komentár) bude zverejnené na Facebook stránke Organizátora po 
žrebovaní v  termíne uvedenom v  bode 2.3 tohto Štatútu, a to formou vloženia 
komentáru zo strany Organizátora súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením 
samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie mena, pričom výherca bude 
zároveň vyzvaný, aby vyhlasovateľa súťaže kontaktoval na Facebook stránke 
Organizátora prostredníctvom súkromnej Facebook správy. Výherca bude zároveň 
priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom súkromnej Facebook správy. 

3. Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 5 kalendárnych dní a neprejaví 
záujem o výhru, stráca nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje 
a vyžrebuje nového výhercu. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa 
výhry, nevyberie si žiadnu z možností predstavujúcich výhru, odoprie súhlas, resp. nesplní 
inú podmienku podľa tohto Štatútu, bude vyžrebovaný nový výherca. 

4. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.  

8.  Spôsob odovzdania výhry 

1.  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.  
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2. Výherca je povinný poskytnúť Organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom 
odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať 
od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa, iné parametre za účelom výberu, skonštruovania, ako aj 
odovzdania a doručenia výhry. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich 
neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je 
nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje zánik 
práva výhercu na výhru. Organizátor súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci 
oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť 
doručená výhra. Organizátor súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré 
výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane Organizátora súťaže. 
Údaje výhercu budú Organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich 
poskytnutia. 

3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca Organizátorovi súhlas  
na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno  
a priezvisko (resp. meno profilu, pod ktorým vystupuje a má založený osobný účet na 
stránke Facebook) v oznámení výhercu uverejnenom na oficiálnej stránke Organizátora  
na sociálnej sieti Facebook. 

9.  Ochrana osobných údajov  

1. Účasťou v  súťaži udeľuje súťažiaci dobrovoľne a bezodplatne súhlas, aby Organizátor 
súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a 
rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti  
na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa účastník zapojil do súťaže, ako aj jeho meno, 
priezvisko, e-mail za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke Organizátora v rámci 
vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia 
databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to 
po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. 

2. Osobné údaje môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom 
prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry) a to po 
dobu trvania súťaže a následného času potrebného na spracovanie výsledkov súťaže, 
odovzdanie výhier a splnenie prípadných súvisiacich povinností, vyplývajúcich 
Vyhlasovate ľovi z pr í s lušných právnych predpisov, Vyhlasovate ľom ako 
prevádzkovateľom a organizátorom. 

3. Účastník súťaže čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek 
odvolať, a to formou elektronickej emailovej správy doručenej Organizátorovi súťaže  
na e-mailovú adresu: ponicka@spig.sk alebo písomnou listinnou formou na adresu sídla 
Vyhlasovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných 
údajov účastníka súťaže do tohto odvolania. Dotknutá osoba berie na vedomie 
a  súhlasí, že osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté príjemcovi spoločnosti 
NetSuccess s.r.o. 

4. Práva účastníka súťaže - dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje 
Článok 15 GDPR. Dotknutá osoba má právo od Organizátora súťaže vyžadovať: 

-  potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu 
tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, 

- požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej 
osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo 
namietať proti takémuto spracúvaniu, 

-  podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 
SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, e-mail: 
statny.dozor@pdp.gov.sk, 

Štatút súťaže  Str.  z 5 4

mailto:ponicka@spig.sk


-  požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.  
Za akéko ľvek ďalš ie kópie, o ktoré dotknutá osoba pož iada, môže 
prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym 
nákladom. 

9.4.  Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený  
s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako 
automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať 
osobné údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

10.  Záverečné ustanovenia 

1. Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým,  
že spoločnosť META nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži 
spoločnosti META takéto záväzky ani nevznikajú. 

2. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom organizovaná, 
sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak usporadúvaná spoločnosťou META. 
Spoločnosť META nemá s touto súťažou žiaden vzťah a nemá žiadne záväzky. 

3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom 
postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo 
podmienok súťaže po jej vyhlásení. 

4. Znenie tohto Štatútu je k dispozícii na stránke Organizátora www.spig.sk a rovnako aj  
na Facebook profile Organizátora.  

Zvolen, dňa ___.___.2023 
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