Štatút súťaže
I. NÁZOV SÚŤAŽE
Automix.sk „Leto na kolesách“.

II. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Centrum Holdings, a. s., v zastúpení: Marian PAVEL, poverený riadením spoločnosti
Karadžičova 16, 821 08 Bratislava
IČO: 35796634
IČ DPH: SK2020280053
Banka: UniCredit, číslo účtu: 1216744003/1111
Spoločnosť je vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa; vložka č.
2557/B
ďalej len „Organizátor“.

III. TRVANIE SÚŤAŽE A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE
Termín konania súťaže: 1. 8. – 30. 9. 2015.
Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

IV. WEBOVÝ PORTÁL URČENÝ NA SÚŤAŽ
Portál Automix.sk s názvom súťaže „Leto na kolesách“.

V. ZÁKLADNÝ PRINCÍP SÚŤAŽE
V termíne 1. 8. – 30. 9. 2015 majú súťažiaci možnosť prihlásiť sa zaslaním svojho letného príbehu
s autom vrátane fotografie. Podmienkou zaradenia do súťaže je vyplnenie všetkých povinných polí v
rámci jednoduchého prihlasovacieho formulára uverejneného na stránke Automix.sk alebo zaslanie
súťažného príspevku e-mailom na adresu redakcie redakcia@automix.sk.

VI. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
Prihlásiť sa do súťaže môže fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, plne
spôsobilá na právne úkony, ktorá najneskôr v prvý deň súťaže dosiahla vek aspoň 18 rokov. Organizátor
si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry predložením dokladu totožnosti výhercu.
Každý účastník sa môže zúčastniť súťaže výlučne za seba, zastúpenie účastníka inou osobou alebo
konanie za inú osobu (bez ohľadu na udelenie súhlasu) je vylúčené.
Zamestnanci organizátora, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka sú z účasti
na súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude
odovzdaná a prepadá v prospech Organizátora. V prípade, že takáto vylúčená osoba už výhru prevzala,
je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť.
Pri registrácií musí užívateľ potvrdiť vyhlásenie na spodnej časti registračného formulára so znením
„Súhlasím s pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú Centrum Holdings
výhradne na účely marketingu. Tento súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať.“

VII. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Do súťaže budú zaradení všetci prihlásení, ktorí splnia podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách.
Účastník súťaže sa môže stať účastníkom súťaže aj viackrát, v závislosti od množstva zaslaných tipov
na ľahké letné stravovanie spolu s receptom a fotografiou svojho obľúbeného jedla v zmysle pravidiel
tejto súťaže. Účastník však môže byť vyžrebovaný iba raz. V prípade, ak by bol kedykoľvek počas
trvania súťaže konkrétny účastník opätovne vyžrebovaný, na každé takéto opätovné vyžrebovanie sa
neprihliadne a v žrebovaní sa bude pokračovať.

Strana 1 z 4

Do súťaže budú zaradené len fotografie, ku ktorým budú pridané všetky potrebné prihlasovacie údaje.
Súťažné príspevky budú zverejnené na stránkach Automix.sk. Redakcia si vyhradzuje právo do súťaže
nezaradiť príspevky, ktoré budú vyhodnotené ako nekvalitné – nízka kvalita fotografií, či príliš krátky
text.

VIII. VÝHRY
Hlavné ceny pre výhercov:
1. cena: smart hodinky v hodnote 129 EUR
2.-6. cena: power bank v hodnote 36 EUR
7.-16. cena: alkohol tester v hodnote 15,50 EUR

IX. INFORMOVANIE ÚČASTNÍKA SÚŤAŽE O ZÍSKANÍ VÝHRY A
ODOVZDÁVANIE VÝHER
Oboznámenie súťažiaceho o získaní výhry prebieha oznámením prostredníctvom e-mailu po zverejnení
víťazov súťaže. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa proti nim alebo možnosti tieto
výsledky akokoľvek rozporovať.
Ak sa Organizátor a výherca dohodnú, že Organizátor odovzdá výhercovi výhru v určenom čase a
mieste, a výherca sa v určenom čase nedostaví na miesto určené na odovzdanie výhry, stráca na výhru
nárok. V prípade, ak sa výherca nedostaví v určenom čase z ospravedlniteľných dôvodov, môže
Organizátor dohodnúť s výhercom iné miesto a iný čas odovzdania výhry. Či udaný dôvod možno
považovať za ospravedlniteľný, rozhodne s konečnou platnosťou Organizátor. Počas preberania výhry
je výherca povinný plne rešpektovať pokyny Organizátora.
Účastník súťaže (výherca) je oprávnený prijatie výhry preukázateľne odmietnuť a to bezodkladne ako
sa o výhre dozvedel.
Výhru ani jej časť nie je možné zameniť za peniaze. Účastník súťaže (výherca) nie je oprávnený
požadovať výmenu predmetu výhry za inú vecnú výhru alebo akúkoľvek modifikáciu predmetu výhry.
Výherca berie na vedomie, že predmet výhry nie je možné reklamovať ani uplatňovať akékoľvek benefity
alebo spotrebiteľské výhody inak štandardne aplikovateľné u Organizátora štandardne pri kúpe jeho
tovarov alebo služieb.

X. POUŽITIE PREJAVOV OSOBNEJ POVAHY A OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÚČASTNÍKA SÚŤAŽE
Odoslaním registračného formulára dáva účastník tejto súťaže svoj bezvýhradný súhlas na to, aby jeho
osobné údaje v ňom uvedené (meno, priezvisko, bydlisko, e-mail) boli zaradené do databázy
Organizátora a spracované za účelom vyhodnotenia súťaže a na propagačné, reklamné a marketingové
účely, súhlas ďalej ich uverejňovať a šíriť v tlačených tituloch Organizátora a v hromadných
informačných prostriedkoch a iných audio a videomateriáloch, a to po celý čas od vstupu účastníka do
tejto súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Poskytnutie je bezplatné a dobrovoľné, pričom s
osobnými údajmi účastníkov súťaže bude naložené v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
Účastník súťaže odoslaním registračného formulára dáva súhlas, ktorý je bezplatný, na zverejnenie
svojej podoby v tlačených tituloch Organizátora a súhlas so zverejnením videa so svojou osobou na
internetových portáloch Organizátora súťaže až do jeho písomného odvolania, minimálne však do 31.
12. 2015.
Účasťou v súťaži a poskytnutím svojich osobných údajov dáva každý účastník v zmysle § 4, ods. 3,
písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov organizátorovi súťaže, osobám nimi
kontrolovaných, ich kontrolujúcich alebo pod spoločnou kontrolou s organizátorom a partnerom a ich
právnym nástupcom, svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, najmä účastníkovho mena,
priezviska, adresy, e-mailu a telefónneho čísla a to v rozsahu podľa § 4, ods. 3, písm. a) zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Účastník súhlas udeľuje najmä na zaradenie údajov do
databázy organizátora súťaže a na ich využívanie na marketingové účely organizátora a partnera
súťaže, na účely realizácie súťaže, jej analýzy, na organizovanie ďalších akcií a informovania o nich a
informovania o ponuke výrobkov a služieb organizátora a partnera súťaže. Súhlas so spracúvaním
osobných údajov účastníka súťaže sa udeľuje organizátorovi, osobám kontrolovaných, kontrolujúcich
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alebo pod spoločnou kontrolou s organizátorom a ich právnym nástupcom a to na marketingové účely,
účely realizácie súťaže a jej vyhodnotenia, prípadne na účely realizácie ich ďalšej spolupráce s
organizátorom a partnerom súťaže ako aj na spracovanie a využívanie na marketingové účely.
Organizátor a partner súťaže majú postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení
zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovávaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne
na vopred neurčené obdobie a možno ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu
organizátorovi a partnerovi súťaže odvolať. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov
nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného ostatným subjektom. Organizátor a partner súťaže sú
oprávnení spracúvať osobné údaje, až kým účastník súťaže neodvolá svoj súhlas podľa
predchádzajúcej vety. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže má za následok vylúčenie účastníka zo
súťaže. Spracúvané osobné údaje je organizátor a partner súťaže oprávnený zverejniť v hromadných
informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch.

XI. SÚDNE VYMÁHANIE VÝHER V SÚŤAŽI
Účastník súťaže nemôže požadovať inú výhru, než ktorá mu bola odovzdaná ani si uplatňovať
akékoľvek nároky vo vzťahu k účasti na súťaži. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou ani
žiadnou inou právnou cestou. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel,
rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení Organizátor. Organizátor nie je zodpovedný za nedoručenie
alebo neodovzdanie výhier výhercom súťaže.

XII. ÚPRAVA A ZMENA PRAVIDIEL SÚŤAŽE
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto
pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez
uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa Organizátor zaväzuje
zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito
pravidlami a podmienkami súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v propagačných
materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom, platí znenie tohto štatútu.

XIII. ZVEREJNENIE PRAVIDIEL SÚŤAŽE
Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke Automix.sk počnúc dňom 1. 8. 2015. Ich
vymazanie zo stránky sa uskutoční najneskôr do desiatich dní od ukončenia súťaže. Tieto pravidlá
súťaže budú tiež k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla Organizátora.

XIV. DAŇOVÁ POVINNOSŤ A POISTNÉ NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu podľa platných predpisov. V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o
dani z príjmov v platnom znení pri poskytnutí peňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže je daň
povinný zraziť Organizátor súťaže a pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny Organizátorom súťaže
je daň povinný zaplatiť výherca súťaže. Výhry do 350 € sú oslobodené od dane.
Ak hodnota výhry presiahne 350 €, je účastník súťaže (výherca) povinný podľa zákona č. 580/2004 Z.
z. o zdravotnom poistení v platnom znení platiť poistné na zdravotné poistenie aj z tohto príjmu za
podmienok uvedených v predmetnom zákone.
Za plnenie svojich daňových a odvodových povinností zodpovedá každý účastník súťaže (výherca) sám.
Organizátor žiadnym spôsobom neručí ani nezodpovedá za splnenie týchto povinností zo strany
účastníka súťaže (výhercu).

XV. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutá v súvislosti so súťažou bude riešená podľa príslušných
ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak v dôsledku konania alebo nekonania
súťažiacim súťaže vznikne Organizátorovi alebo ostatným súťažiacim, prípadne tretím osobám
akákoľvek ujma, je súťažiaci, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.
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XVI. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s ich účasťou v
súťaži.
Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže alebo mu nebude poskytnutá výhra, ak nespĺňa podmienky
účasti na súťaži, jeho konanie bude mať znaky zneužívania súťaže alebo znaky podvodného súťaženia.
Organizátor môže vylúčiť účastníka zo súťaže aj v prípade, ak sa bude správať nedôstojne, agresívne
alebo akýmkoľvek iným spôsobom bude konať proti pravidlám slušného správania a občianskeho
spolunažívania.
Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
V prípade, že sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na
akúkoľvek výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia
z porušenia pravidiel súťaže má Organizátor súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia
vylúčiť účastníka zo súťaže.
Propagačná spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5
zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

........……………………………….
Marian PAVEL
Centrum Holdings, a. s.
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