SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
1. Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o., so sídlom Bratislavská 18, 900
51 Zohor, IČO: 31318762, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č. 13406/B (ďalej len „usporiadateľ“).
2. Trvanie súťaže
Súťaž „Odpovedzte na otázku a vyhrajte skvelé ceny“ je časovo limitovaná a prebieha v
dňoch od 3.8.2022 do 10.8.2022 vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo
konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.
3. Podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou
na právne úkony, ktorá súhlasí s podmienkami. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj
súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
4. Ceny
Usporiadateľ súťaže odovzdá výhercom nasledujúce Ceny:
•

3x dámsky eko kozmetický balíček + 3x kancelársky kontajnerík na perá s
papierikmi

(Ďalej len Cena)
Ceny budú vyžrebované naraz zo všetkých súťažiacich, ktorí odpovedali na súťažnú otázku,
po ukončení súťaže. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné.
5. Žrebovanie, vyhlásenie výhercov a informovanie výhercov a prevzatie výhry
Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 11.8.2022 a bude prebiehať pod dohľadom 2 osôb
určených Usporiadateľom.
Žrebovanie je uskutočnené softwarom, ktorý je na to určený, to znamená náhodne vyberá
Výhercu z databázy všetkých Súťažiacich.
Výherca bude o výhre informovaný označením/uvedením v komentári pod súťažným
príspevkom.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre
dané Ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba
čiastočne, podmienky stanovené pre výhru Cien.
Výhercovi bude Cena odovzdaná spôsobom, ktorý si dohodne Usporiadateľ s Výhercom po
jeho kontaktovaní prostredníctvom správy na Facebooku. V prípade, že bude výhra zaslaná
poštou, usporiadateľ nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené Slovenskou
poštou.
Ak výherca do troch dní od prvého kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry,
vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru
získava náhradník.
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Náhradník je vyžrebovaný ihneď po tom, čo Usporiadateľ zistil, že výherca neprejavil súhlas
s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry, odoprel súhlas, resp. nesplnil inú podmienku podľa
týchto pravidiel, a to obdobným spôsobom ako pri prvom žrebovaní Víťaza.
Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník
vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v dvadsiatom piatom poradí.
6. Osobné údaje
Súťažiaci, resp. dotknutá osoba berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok
účasti v Súťaži udeľuje usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi dobrovoľný súhlas na
spracúvanie jeho osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so
spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Zákon“).
Súťažiaci udeľuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu meno/nick na
Facebooku, v prípade víťazov ide o meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne
číslo. Uvedené osobné údaje súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v
súťaži a následne vyhodnotenia súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
Spracovanie údajov sa riadi Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov.
7. Záverečné ustanovenia
Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich
zverejnenia na webovej stránke https://www.fcc-group.eu/sk/slovensko/
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku
trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum
uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom
žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na Facebook stránke
https://www.facebook.com/FCCSlovensko. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody
vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s
neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.
Výherca nemá právny nárok na výmenu Ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej
alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier
nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.
Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami
a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Účasťou v súťaži súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely účasti na súťaži,
vyhodnotenia súťaže, doručenie výhry Vyhlasovateľom súťaže. Právnym základom
spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať
bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred
jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 6-tich mesiacoch po skončení súťaže
u víťazov. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii a ani k profilovaniu. Vzhľadom na to, že súťaž je organizovaná na Facebooku tak
spoločnosť Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland ako
prevádzkovateľ sociálnej siete môže prenášať osobné údaje do tretej krajiny. Viac podmienkach

spracúvania osobných údajov na sociálnych sieťach nájdete na
https://www.fccgroup.eu/sk/slovensko/. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne
dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov Vyhlasovateľovi
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súťaže nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným
údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na
obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov a právo na to, aby sa
na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane
profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vyhlasovateľ vyhovie
oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.
Osobné údaje budú poskytnuté iba subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné
údaje na základe zákona; odborným konzultantom a poradcom, ktorí sú viazaní zákonnou
a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; agentúre ktorá zabezpečuje organizovanie
súťaže.
Súťažiaci vyhlasuje, že bol poučený o spracovaní ochrany osobných údajov, že poskytnuté
osobné údaje sú presné a pravdivé, a že sú prevádzkovateľovi poskytnuté dobrovoľne.
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce
sa spracúvania Vašich osobných údajov. Kontakt na zodpovednú osobu je prostredníctvom
e-mailu: zodpovednaosoba@fcc-group.sk.
Pre bližšie informácie o Vašich právach a podmienkach ochrany osobných údajov nájdete
na internetovej stránke spoločnosti https://www.fcc-group.eu/sk/slovensko/.
Osobné údaje víťazov nebudú zverejňované.
Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe
prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovednaosoba@fcc-group.sk.
Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas
udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a)

e-mailovou správou zaslanou na adresu zodpovednaosoba@fcc-group.sk,

b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR odvolanie súhlasu“ na obálke.
Viac o ochrane osobných údajov na www.fcc-group.sk.
Pravidlá súťaže sú k dispozícii všetkým na www.fcc-group.sk. počas celej doby
trvania súťaže.
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