ŠTATÚT SÚŤAŽE „VIRTUÁLNA DOPRAVNÁ KARTA“

Úvod
Spoločnosť Slovenská autobusová doprava
Trenčín, akciová spoločnosť vyhlasuje súťaž
s názvom „VIRTUÁLNA DOPRAVNÁ KARTA“
podľa pravidiel uvedených v tomto štatúte.

súťažný príspevok na Facebook stránke
Organizátora správnu odpoveď na súťažnú
otázku. Organizátor vyžrebuje jedného (1)
výhercu Súťaže, ktorý získa výhru:
•

30 eur - kredit na dopravnú kartu
SAD Trenčín, a.s.

I. Usporiadateľ Súťaže
Usporiadateľom
súťaže
„VIRTUÁLNA
DOPRAVNÁ KARTA“ (ďalej len „Súťaž“) je
spoločnosť Slovenská autobusová doprava
Trenčín, akciová spoločnosť, so sídlom
Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, IČO:
36323977, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka
č.: 10291/R (ďalej len “Organizátor“) v
spolupráci s reklamným partnerom
organizátora, spoločnosťou M KREO s.r.o.,
so sídlom Murgašová 1298/16, 010 01,
Žilina, IČO: 43979033 (ďalej len
„Spoluorganizátor“).
Cieľom súťaže je propagácia a podpora
predaja služieb Organizátora.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci
Organizátora a partnera, 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, výhra sa mu
neodovzdá a zostáva v dispozícii a vo
vlastníctve Organizátora Súťaže.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú
majetkovo alebo personálne /najmä
zamestnanci/ prepojené s reklamnými a
promotion
agentúrami
(najmä
so
Spoluorganizátorom), ktoré vykonávajú
činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže
vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. §
116 Občianskeho zákonníka.

II. Trvanie Súťaže
Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19.10.2022
do 25.10.2022. Súťaž je prístupná na 1
platforme facebook – 1 súťažný príspevok.
Súťažiaci môžu na otázku odpovedať do
štvrtka polnoci 25.10.2022. Jeden výherca
bude
uverejnený
pod
súťažným
príspevkom na Facebooku najneskôr
28.10.2022.
III. Účastníci Súťaže
Účastníkom Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) a
výhercom v Súťaži sa môže stať ktokoľvek,
kto v čase trvania súťaže, uvedenom vyššie
v Článku II, napíše do komentára pod

Zapojením sa do Súťaže Súťažiaci súhlasí s
pravidlami Súťaže a týmto štatútom.
Organizátor nespracúva osobné údaje
Súťažiacich, v prípade nutnosti pracovať s
osobnými údajmi Súťažiacich sa bude riadiť
Nariadením Európskeho Parlamentu a
Rady
EÚ
č.
2016/679
(GDPR)
ustanoveniami § 13 ods. 1 písm.a) a§ 14
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 mena a SNR čísla
dopravnej karty.
Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži:
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a) vyhlasuje, že:
i. je občanom Slovenskej republiky;
ii. je plnoletý alebo
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iii. nie je plnoletý, ale všetky relevantné
súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách
Súťaže a spojené s účasťou v Súťaži robí za
Súťažiaceho jeho zákonný zástupca;

V. Výhra
Výhrou v súťaži je:
•

30 eur – kredit na dopravnú kartu
SAD Trenčín, a.s.

Výhru podľa tohto štatútu poskytuje
Organizátor.
VI. Žrebovanie a odovzdávanie výhier

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 nahradí.
IV . Podmienky Súťaže
Úlohou Súťažiaceho je napísať do
komentára pod súťažný príspevok na
Facebook Organizátora správnu odpoveď
na súťažnú otázku.
Výherca bude zverejnený pod súťažným
príspevkom na Facebooku najneskôr
28.10.2022. Do žrebovacej databázy bude
zaradený každý Súťažiaci len raz.
Súťaž bude ukončená vo štvrtok
25.10.2022 o 23:59 h. Vyžrebovaný bude
jeden, ktorý získa kredit na dopravnú kartu
vo výške 30 eur. Výhercovi bude dobitý
kredit do 15 dní od skončenia súťaže.
Výherca bude kontaktovaný súkromnou
správou Organizátora súťaže.

Žrebovanie Súťaže bude prebiehať pod
dohľadom dvoch (2) zamestnancov
marketingového oddelenia Organizátora, a
to do štyroch (4) dní od ukončenia Súťaže.
Výhercu bude s oznámením o výhre
prostredníctvom súkromnej správy na
Facebooku kontaktovať zamestnanec
Organizátora v lehote do 14 pracovných dní
od termínu žrebovania.
Organizátor
je
oprávnený
vyradiť
Súťažiaceho v prípade podozrenia z
porušenia pravidiel Súťaže alebo ak
správanie Súťažiaceho bude v rozpore s
dobrými mravmi.
Organizátor vyzve výhercu na potvrdenie
osobných údajov výhercu v rozsahu: meno,
priezvisko, SNR čísla dopravnej karty na
poskytnutie súčinnosti potrebnej pre
realizáciu výhry. Poskytnutie osobných
údajov výhercom je dobrovoľné, avšak ich
neposkytnutie
sa
považuje
za
neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu
nevyhnutnej na realizáciu výhry, čo
spôsobuje zánik práva na výhru.
Ak sa Organizátor nemôže skontaktovať s
výhercom alebo sa výherca neozve
Organizátorovi do 48 hodín od termínu,
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kedy bol prvýkrát kontaktovaný, právo
výhercu na výhru zaniká a výhru získava
vyžrebovaný náhradník.
Režim pri spracovaní osobných údajov
Súťažiacich a výhercu podlieha režimu
zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení.
Výhra podľa článku V. bude výhercovi
zaslaná poštou alebo inou formou po
dohode s Organizátorom. Organizátor si
vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania
výhry.
Ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18
rokov alebo osoba bez spôsobilosti na
právne úkony alebo osoba s obmedzenou
právnou spôsobilosťou na právne úkony,
výhra bude odovzdaná jej zákonnému
zástupcovi po preukázaní oprávnenia
zástupcu konať v mene zastúpeného
výhercu.
VI. Práva dotknutej osoby
Všetky práva Dotknutej osoby, ak dôjde
k spracovaniu osobných údajov sú uvedené
na
stránke
https://www.sadtn.sk/dokumenty/
Informácia o spracovaní osobných údajov
pre cestujúcich, klientov, zmluvných
partnerov
VII. Záverečné ustanovenia
Cena v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou
cestou. Cenu nie je možné vymeniť za
finančnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek
pochybností o splnení pravidiel Súťaže
rozhodne o ďalšom postupe Organizátor.
Pravidlá tejto Súťaže budú k dispozícii na
požiadanie u Organizátora Súťaže a na
stránke
https://www.sadtn.sk/dokumenty/.
Organizátor si vyhradzuje právo na

skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo
zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu
pravidiel Súťaže oznámi Organizátor na
Facebook stránke Organizátora.
Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná
ani inak spojená so spoločnosťou
Facebook.

V Trenčíne, 17.10.2022
Slovenská autobusová doprava Trenčín,
a.s.

