
Štatút súťaže „SÚŤAŽ mesiaca“
Spoločnosť  AT personalistika,  s.r.o. vyhlasuje  súťaž  „SÚŤAŽ  mesiaca“  podľa  pravidiel
uvedených v tomto štatúte.

I. Predmet súťaže

1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže s názvom „SÚŤAŽ mesiaca“ (ďalej len „súťaž“)
je  spoločnosť  AT personalistika,  s.r.o.,  so  sídlom  Hronského  2712,  093  01  Vranov  nad
Topľou, IČO: 46 788 425, zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, SR, oddiel Sro, vložka č.
26424/P (ďalej  len  „organizátor“)  v  spolupráci  s  partnerom organizátora  –  spoločnosťou
tvorime  it  s.r.o.   so sídlom Roľnícka  12,  949 05 Nitra,  IČO:  53126581,  zapísaná  v OR
Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 51513/N (ďalej len „spoluorganizátor“). 

2.  Účelom súťaže  je  propagácia  a  podpora  predaja  produktov  organizátora  a  zvyšovanie
povedomia medzi používateľmi sociálnej siete o produkte Fermeria SK. 

Predmetom súťaže je,  aby sa používatelia  zaregistrovali  na portáli  www.fermeria.sk a  na
Facebooku (https://www.facebook.com/FermeriaSK), pod príspevok o vyhlásení súťaže na
Facebooku napísali do komentára, akú hľadajú službu, alebo aké sú ich skúsenosti s webovou
stránkou www.fermeria.sk, a to dobe trvania súťaže.

3.  Súťaž  bude  prebiehať  v termíne  od uverejnenia  oznámenia  o  konaní  súťaže do
15.03.2021. Začatie  súťaže  je  oznámené na  Facebooku
(https://www.facebook.com/FermeriaSK) príspevkom organizátora o vyhlásení súťaže.

4. Uzatvorenie účasti a koniec súťaže nastane dňa 15.03.2021 o 11:59 hodine. Na neskoršie
súťažné príspevky sa v súťaži neprihliada.

II. Súťažiaci a osobné údaje

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na
území Slovenskej  republiky,  ktorá  dovŕšila  vek 18 rokov, a ktorá splní  podmienky účasti
v súťaži podľa článku I tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). 

2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a spoluorganizátora, ako aj osoby
týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred
bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na
výhru a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže. 

3. Zapojením sa do súťaže účastník súťaže súhlasí  s pravidlami súťaže a týmto štatútom.
Organizátor spracúva osobné údaje súťažiacich len pre účel vyhodnotenia výsledkov súťaže,
a bude sa riadiť podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších  predpisov.  V prípade,  že  sa  súťažiaci  stane  výhercom,  udeľuje  organizátorovi
súhlas  na zverejnenie  jeho Facebook nicku alebo mena a  priezviska  na účely  vyhlásenia
výsledkov  súťaže  na  Facebooku  a  na  stránke  www.fermeria.sk.  Spoločnosť  AT
personalistika,  s.r.o. spracúva  na  účel  realizácie  súťaže  prostredníctvom  Facebooku,
nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile účastníka súťaže a v prípade víťaza aj jeho
meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu. Právnym základom spracúvania osobných údajov
je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou
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AT personalistika, s.r.o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.
Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a
priezviskom je spoločnosť  Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand
Canal  Harbour,  Dublin  2,  Írska  republika,  pričom  táto  spoločnosť  bude  osobné  údaje
spracúvať  v  súlade  so  svojou  Politikou  ochrany  osobných  údajov
(https://www.facebook.com/policy.php),  z  dôvodu  vyhlásenia  výsledkov  súťaže
prostredníctvom Facebooku. 

4. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži:

a) vyhlasuje, že: I. je občanom SR; II. je plnoletý,

b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú
úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné
a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými
údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže

1. Súťaž sa uskutoční od zverejnenia vyhlásenia súťaže do 15.03. 2021 (do 11:59 hod.). Do
súťaže sa účastník súťaže zapojí tak, že :

a) sa  zaregistruje na  portáli  www.fermeria.sk a  tiež  na  Facebooku
(https://www.facebook.com/FermeriaSK), 

b) pod príspevkom o vyhlásení súťaže napíše do komentára,  akú hľadá službu,
alebo aké sú jeho skúsenosti s webovou stránkou www.fermeria.sk, 

c) a to v období od vyhlásenia súťaže do 15.03.2021 do 11:59 hod. 

Používanie viacerých facebookových identít  jedným súťažiacim je  zakázané.
Porušenie  tohto  ustanovenia  môže viesť k vylúčeniu  súťažiaceho  zo súťaže.
Žrebovanie  výhercu  sa  uskutoční  15.03.2021  po  13:00  hod.  Zo  všetkých
zapojených (ak súťažiaci zároveň splnil všetky pravidlá súťaže), ktorí si splnili
úlohu  na  zapojenie  sa  do  súťaže,  organizátor  vyžrebuje  výhercov.  Výherca
získa cenu uvedenú v časti IV.

IV. Cena pre výhercu

1. Ceny v súťaži sú vouchery (poukazy na peňažnú hodnotu) do eshopu Alza v hodnote 10 €,
20 € a 50 €. Cenu do súťaže poskytuje organizátor.

2.  Po  uzatvorení  súťaže,  dňa  15.03.2021  o 12:00  hodine  vykoná  organizátor  za  účasti
zástupcu  spoluorganizátora  a  zástupcu  (resp.  zamestnancu)  organizátora  žrebovanie  troch
facebookových  identít  náhodným  výberom  prostredníctvom  technického  zariadenia  zo
všetkých  facebookových  identít  účastníkov  súťaže,  ktorí  splnili  všetky  vyžadované
podmienky  súťaže.  Každá  facebooková  identita bude  do  žrebovania  zaradená  iba  raz.
Vyžrebovaní  účastníci,  ktorí  splnili  podmienky  súťaže,  sa  stávajú  výhercom  nepeňažnej
výhry.
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3. Účastníci súťaže o vecnú výhru berú na vedomie,  že uvedenú vecnú výhru nie je možné
vymeniť  za  hotovosť  alebo  požadovať  vydanie  inej  výhry,  ako  je  výhra  stanovená
organizátorom.

V. Odovzdávanie výhier

1.  Organizátor si bezprostredne po určení od výhercu vyžiada jeho korešpondenčnú adresu
(resp. emailovú adresu), na ktorú zašle výhru. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom,
výherca sa neozve organizátorovi do 48 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný
alebo  nepotvrdí  záujem  prevziať  výhru,  zaniká  jeho  právo  na  výhru  a  výhru  získava
vyžrebovaný náhradník.

VI. Pravidlá spracúvania osobných údajov a Ochrana osobných údajov

Spoločnosť  AT personalistika,  s.r.o.  postupuje  pri  spracúvaní  osobných  údajov v  zmysle
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Bližšie vysvetlenia pre
osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú, je pre prehľadnosť a zrozumiteľnosť uvedené
samostatne v Pravidlách spracúvania osobných údajov pre webstránku www.fermeria.sk .

VII. Záverečné ustanovenia

1.  Súťaž  je  vyhlásená  podľa  §  847  a nasl.  zákona  č.  40/1964  Zb.  Občiansky  zákonník
v spojení  s  §  3  ods.  5  zákona  č.  171/2005  Z.z.  o hazardných  hrách  v znení  neskorších
predpisov.

2.  Cena  v  súťaži  nie  je  vymáhateľná  súdnou  cestou.  Výherca  môže  po  dohode  s
organizátorom súťaže posunúť cenu inému účastníkovi. V prípade akýchkoľvek pochybností
o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor. 

3. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru, ktorá sa nezdaňuje (z dôvodu sumy nižšej
ako  350,  -  Eur).  Organizátor  nenesie  zodpovednosť  za  akékoľvek  daňové  povinnosti
vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie
u organizátora súťaže a na stránke http://bit.ly/Sutazne_pravidlaSK. 

4. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu
pravidiel.  Akúkoľvek  zmenu  pravidiel  súťaže  oznámi  organizátor  na  svojej  stránke
http://bit.ly/Sutazne_pravidlaSK. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky
podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť
o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by
takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z
tejto činnosti dôvodne podozrivý. 

5. Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť internetovú stránku alebo
narušiť  legitímny  chod súťaže  môže  byť  kvalifikovaný  ako porušenie  platných  právnych
predpisov,  môže  viesť  k  vylúčeniu  účastníka  zo  súťaže  a  môže  tiež  zakladať  právo
organizátora na náhradu spôsobenej škody. Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná, ani inak
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spojená so spoločnosťou Facebook, a spoločnosť Facebook je úplne oslobodená od záväzkov
každým účastníkom.

6. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, alebo zneužitia chyby týkajúcej sa riadneho
usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť,
zmeniť  podmienky  súťaže,  vyhlásiť  oznámenie  o výhre  za  neplatné,  bez  oznámenia
a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú
súťaže v rozpore týmto štatútom alebo s dobrými mravmi.

Dátum vydania pravidiel: 8. 2. 2021

__________________________
         AT personalistika s.r.o.

 Anton Tekely, konateľ 
spoločnosti


