Štatút súťaže „Otestuj si svoje znalosti v oblasti
udržateľného varenia piva“
Tento štatút súťaže „Otestuj si svoje znalosti v oblasti
udržateľného varenia piva“ (ďalej len „Štatút“) je dokumentom,
ktorý záväzne upravuje pravidlá a podmienky uvedenej súťaže.
Vyhlasovateľ
Usporiadateľom súťaže je Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký
Šariš, IČO 31 648 479 (ďalej len „Vyhlasovateľ“).
Doba trvania súťaže
Súťaž prebieha od 6.8.2020 14:00 do 30.8.2020 23:59 vrátane na webových stránkach
Plzeňského Prazdroja Slovensko: https://www.prazdroj.sk/spolocenskazodpovednost/udrzatelne-podnikanie
Základné podmienky súťaže, účastníci súťaže
1. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej
republiky, ktorá najneskôr ku dňu ukončenia súťaže dovŕšila vek 18. (ďalej len „Účastník
súťaže“).
2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom
pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi a zároveň sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek
nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava,
spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže.
3. Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s
dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do
mechanizmu súťažnej hry.
4. Ak sa preukáže, že osoba požívajúca výhody z tejto súťaže je osobou podľa bodu 2. tohto
článku, alebo sa zistí, že do súťaže nebola zaradená v súlade s podmienkami účasti, nárok
tejto osoby na výhru zaniká a výhra bude odovzdaná osobe, ktorá bola vyžrebovaná ako
náhradník. Osoba podľa prvej vety tohto bodu 4, je povinná uhradiť škodu spôsobenú
Vyhlasovateľovi.
Vzťah súťaže k sociálnej sieti Facebook a ďalším sociálnym sieťam
Súťažiaci berie na vedomie, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná,
spravovaná alebo pridružená k elektronickým sociálnym sieťam Facebook alebo Instagram.
Prevádzkovatelia sociálnej siete Facebook, ani ďalších sociálnych sietí, sa na realizácii súťaže
žiadnym spôsobom aktívne nepodieľajú. Účastník súťaže berie na vedomie, že svoje osobné
údaje poskytuje vyhlasovateľovi súťaže a nie prevádzkovateľom elektronických sociálnych sietí
Facebook a Instagram.
Mechanizmus súťaže
Súťažiť je možné v období od 6.8.2020 14:00 do 30.8.2020 23:59 (posledná odpoveď, ktorá
bude zaradená do súťaže, môže byť odoslaná najneskôr v 23:59:00). Súťaž prebieha na
adrese https://www.prazdroj.sk/spolocenska-zodpovednost/udrzatelne-podnikanie Súťažiaci sa
do súťaže zapojí správnym vyplnením všetkých kvízových otázok a odoslaním svojich
kontaktných údajov so súhlasom so spracovaním osobných údajov.
Zo súťažiacich, ktorí správne odpovedia na všetky otázky v kvíze, vyžrebuje usporiadateľ
súťaže 10 výhercov z databázy súťažiacich vytvorenej na adrese
https://www.prazdroj.sk/spolocenska-zodpovednost/udrzatelne-podnikanie.
V prípade, že výhercom bude osoba vylúčená zo súťaže v zmysle podmienok stanovených v
tomto Štatúte, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhercom sa stane osoba, ktorá bola
vyžrebovaná ako náhradník. Ak ani jeden z náhradníkov nespĺňa podmienky účasti v súťaži,
výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa.

Ak sa súťaže nezúčastní dostatočný počet súťažiacich, výhra prepadne v prospech
Vyhlasovateľa. Žrebovanie prebehne za účasti 3 náhodne vybraných zamestnancov a
partnerov Vyhlasovateľa. Vyžrebovaní budú 10 výhercovia a 2 náhradníci.
Výherca súťaže
Výhercom súťaže sa stane Účastník súťaže, vyžrebovaný podľa postupu uvedeného v článku
„Mechanizmus súťaže“.
Výhry
Každý z vyžrebovaných výhercov získa ako odmenu po skončení súťaže voucher na nákup
tovaru v e-shope Plzeňského Prazdroja Slovensko v hodnote 20 eur (slovom: dvadsať eur).
(https://eshop.saris.sk/)
Oboznamovanie s výsledkami súťaže
Výherca bude o svojej výhre informovaný zo strany usporiadateľa, prostredníctvom
e-mailu, s ktorým sa zapojil do súťaže. Informovaný bude najneskôr do 31.8.2020.
Spôsob odovzdania výhry
Odovzdanie výhry pre Výhercu zo strany Vyhlasovateľa prebehne prostredníctvom kontaktného
mailu odoslaného cez kontaktný formulár po ukončení kvízových otázok na adrese
https://www.prazdroj.sk/spolocenska-zodpovednost/udrzatelne-podnikanie. V prípade, ak
Vyhlasovateľ v lehote 4 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výhre v súťaži
dostane písomné alebo elektronické vyjadrenie výhercu, že túto výhru neprijíma, alebo
nedostane žiadne písomné alebo elektronické vyjadrenie od výhercu, predmetná výhra bude
následne odovzdaná náhradníkovi. Pri odovzdávaní výhry náhradníkovi sa postupuje podľa
bodu „Mechanizmus súťaže“. V prípade, ak výhru neprevezme ani výherca a ani náhradník,
výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať
alebo odobrať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu.
Súhlas so zverejnením osobných údajov
Právnym základom na spracovanie osobných údajov – mena a priezviska je súhlas účastníkov
daný poskytnutím zverejnením súťažnej odpovede pod súťažným príspevkom alebo v
súťažnom príspevku. Osobné údaje účastníkov budú použité na účely riadenia súťaže, jej
organizáciu a vyhodnotenie počas doby konania súťaže podľa týchto Pravidiel a 90 dní potom,
z dôvodu kontroly dodržania „Pravidiel“, odovzdania a realizácie výhier, maximálne však počas
doby trvania udeleného súhlasu, maximálne však 5 rokov, potom budú zlikvidované.
Výhercovia poskytnú Vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov – v rozsahu
meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo z dôvodu zaslania výhry a realizácie súťaže.
Poskytnutie osobných údajov výhercami v rozsahu uvedenom v týchto Pravidlách je
nevyhnutným predpokladom na odovzdanie výhry a bez ich poskytnutia nie je vyhlasovateľ
schopný výhru odovzdať a v tomto prípade si vyhradzuje právo nahradiť výhercu inou osobou.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže súťažiaci (ako dotknutá osoba) kedykoľvek
odvolať na Zdenka.Hunady@asahibeer.sk.
Osobné údaje získané na účely súťaže podľa týchto Pravidiel nie sú predmetom ukladania do
databázy a nie sú poskytované tretím stranám, alebo do tretích krajín. Spracovanie osobných
údajov bude prebiehať prostredníctvom Vyhlasovateľa. Súťažiaci má právo požadovať od
Vyhlasovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, popr. obmedzenie
spracovania. Súťažiaci má právo vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov,
ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi na Zdenka.Hunady@asahibeer.sk. Ak bude žiadosť
súťažiaceho oprávnená, Vyhlasovateľ bezodkladne odstráni chybný stav. Tým nie je dotknutá
možnosť súťažiaceho podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Podľa podmienok
stanovených v čl. 20 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom
pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES má súťažiaci právo na prenos osobných
údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Vyhlasovateľovi.
Súťažiaci zodpovedá za to, že zverejnením súťažnej odpovede nebudú porušené práva tretích

osôb, alebo nebude zasiahnuté do autorských práv tretích osôb. V prípade, že súťažná
odpoveď poskytnutá súťažiacim do súťaže bude mať povahu akéhokoľvek predmetu
duševného vlastníctva (resp. ak bude takéto predmety obsahovať), a to menovite predmety
chránené Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z., v platnom znení a/alebo predmety práv
priemyselných (napr. ochranné známky), resp. ak budú jeho súčasťou akékoľvek osobné
atribúty (napr. podobizeň), na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa Občianskeho zákonníka č.
40/1964 Zb. (ďalej spoločne súťažné fotografie, predmety duševného vlastníctva, vrátane
osobných atribútov ako „predmety“), súťažiaci vyhlasuje, že využitím predmetov v rozsahu a
spôsobom popísaným v podmienkach súťaže nebudú akokoľvek zasiahnuté či ohrozené práva
oprávnených osôb na tieto predmety. Súťažiaci zároveň vyhlasuje, že predmety boli do
súťažného príspevku zasadené so súhlasom nositeľov práv, resp. ich držiteľov. Súťažiaci týmto
ako oprávnený držiteľ práv udeľuje Vyhlasovateľovi súťaže oprávnenie na bezodplatnému
zverejneniu predmetov a na ich bezodplatné využitie všetkými spôsobmi nevyhnutnými na
využitie predmetov v súlade s podmienkami súťaže (menovite oznamovaním verejnosti
prostredníctvom Internetu a rozmnožovaním), a to bez množstevného, územného a
technického obmedzenia, počas doby trvania súťaže a počas nasledujúcich 3 mesiacov po jej
skončení. Súťažiaci vyhlasuje, že je oprávneným vlastníkom fotografie, na ktorej sú predmety
zachytené a že je oboznámený s tým, že po skončení súťaže bude využitý na interné potreby
Vyhlasovateľa a na propagačné účely Vyhlasovateľa na jeho Facebookovom profile. V prípade
nepravdivosti vyššie uvedených vyhlásení či v prípade zásahu do práv Vyhlasovateľa súťaže
alebo tretích osôb je súťažiaci povinný uspokojiť všetky oprávnené nároky dotknutých osôb a
uhradiť všetku vzniknutú škodu.
Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút alebo odvolať súťaž:
Vyhlasovateľ má právo zmeniť Štatút a/alebo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by mu
hrozila škoda.
Záverečné ustanovenia
Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na stránke
https://www.facebook.com/PlzenskyPrazdrojSlovensko/
Vyhlasovateľ môže jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu.
Zo strany Vyhlasovateľa súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov súťaže
v zmysle platných právnych predpisov.
Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.
V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, príp. nejasností týkajúcich sa
výkladu tohto Štatútu, Vyhlasovateľ vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu nejasností
v Štatúte.
Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom
najbližšie.
V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s
ňou, sa jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami
a dohodou.
Štatút je k dispozícii na stránke https://www.facebook.com/PlzenskyPrazdrojSlovensko/ a
https://www.prazdroj.sk/spolocenska-zodpovednost/udrzatelne-podnikanie
Plzeňský Prazdroj Slovensko,a.s. si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.
V Bratislave, dňa 4.8.2020
Plzeňský Prazdroj Slovensko,a.s.

