ŠTATÚT SÚŤAŽE
„Oslávte s nami 30 rokov a vyhrajte auto na rok“
Tento štatút ustanovuje záväzné podmienky a pravidlá súťaže s názvom „Oslávte s nami 30
rokov a vyhrajte auto na rok“ organizovanou spoločnosťou Autoprofit, s.r.o., IČO: 36 239 763,
Šaľská 743/2, 924 01 Galanta, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel:
Sro, Vložka č. 12327/T.
Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
I.
Základné ustanovenia
1. Cieľom súťaže „Oslávte s nami 30 rokov a vyhrajte auto na rok“ (ďalej len „súťaž“) je
poskytnúť širokej verejnosti atraktívnym spôsobom možnosť získania vecných cien, konkrétne:
hlavné ceny Súťaže: VW elektromobil ID.3 na 1 rok zdarma, druhá hlavná cena Súťaže - Cestný
bicykel eRetro ŠKODA ( Poskytovateľom výhry „Cestný bicykel eRetro“ v hodnote 1 998 EUR je
spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO:
31 347 215, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.
4775/B. , tretia hlavná cena Súťaže 1x SEAT eXS elektrická kolobežka, a týždenných cien Súťaže
v závislosti od daného partnera Organizátora na daný týždeň, pričom týždenná cena bude
zverejnená vždy najneskôr začatím registrácie Súťažiacich na daný týždeň (ďalej len “Cena”).
2. Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú občanmi
Slovenskej republiky alebo na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt
a splnia podmienky Súťaže podľa tohto štatútu. Nesplnenie podmienky účasti v Súťaži je
dôvodom pre vylúčenie Súťažiaceho zo Súťaže.
4. Zamestnanci Organizátora, členovia štatutárneho orgánu Organizátora, spoločníci
Organizátora ako aj im blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na
súťaži vylúčení.
II.
Organizátor a technické zabezpečenie súťaže
1. Vyhlasovateľom Súťaže, organizátorom Súťaže a poskytovateľom cien do Súťaže je
spoločnosť Autoprofit, s.r.o., IČO: 36 239 763, Šaľská 743/2, 924 01 Galanta, zapísanou v
obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 12327/T (ďalej len
“Organizátor súťaže” alebo “Organizátor”), ktorá súťaž aj technicky zabezpečuje,
prevádzkuje.
III.
Priebeh súťaže
1. Súťaž bude prebiehať v období od 05.04.2021 od 10:00 hod do 25.06.2021 do 12:00 hod, a to
na týždennej báze v nasledovných týždenných intervaloch:
týždeň
začiatok
koniec
vyhodnotenie
1.
05.04.2021 o 10:00 hod
09.04.2021 o 12:00 hod
09.04.2021 o 14:00 hod
2.
12.04.2021 o 10.00 hod
16.04.2021 o 12:00 hod
16.04.2021 o 14:00 hod
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2.
3.

4.

5.

3.
19.04.2021 o 10.00 hod
23.04.2021 o 12:00 hod
23.04.2021 o 14:00 hod
4.
26.04.2021 o 10.00 hod
30.04.2021 o 12:00 hod
30.04.2021 o 14:00 hod
5.
03.05.2021 o 10.00 hod
07.05.2021 o 12:00 hod
07.05.2021 o 14:00 hod
6.
10.05.2021 o 10.00 hod
14.05.2021 o 12:00 hod
14.05.2021 o 14:00 hod
7.
17.05.2021 o 10.00 hod
21.05.2021 o 12:00 hod
21.05.2021 o 14:00 hod
8.
24.05.2021 o 10.00 hod
28.05.2021 o 12:00 hod
28.05.2021 o 14:00 hod
9.
31.05.2021 o 10.00 hod
04.06.2021 o 12:00 hod
04.06.2021 o 14:00 hod
10.
07.06.2021 o 10.00 hod
11.06.2021 o 12:00 hod
11.06.2021 o 14:00 hod
11.
14.06.2021 o 10.00 hod
18.06.2021 o 12:00 hod
18.06.2021 o 14:00 hod
12.
21.06.2021 o 10.00 hod
25.06.2021 o 12:00 hod
25.06.2021 o 14:00 hod
Všetci Súťažiaci týždenných súťaží, ktorí sa do Súťaže zapojili počas obdobia od 5.4.2021 od
10:00 hod do 25.06.2021 do 12:00 hod, budú zaradení aj do žrebovania o hlavné ceny Súťaže.
Víťazi týždenných cien budú vyhlásení podľa bodu 1. tohto článku Štatútu. Informácie o
vyžrebovaných výhercoch budú dostupné na web-stránke https://autoprofit.sk/na-stiahnutie,
na facebook-ovej stránke organizátora súťaže „Autoprofit Galanta“ a na instagram-ovej
stránke organizátora súťaže „Autoprofit Galanta“.
Žrebovanie o hlavné ceny Súťaže sa uskutoční za prítomnosti verejnosti na veľkej oslave
narodenín Organizátora, ktorá sa uskutoční podľa možností protiepidemiologických opatrení
v mesiaci jún alebo júl 2021. V prípade, ak nebude možné zorganizovať oslavu narodením
Organizátora v čase podľa predchádzajúcej vety, bude žrebovanie o hlavné ceny uskutočnené
bez prítomnosti verejnosti dňa 30.6.2021.
Súťaž bude za podmienok tohto štatútu prebiehať formou žrebovania výhercov cien zo
všetkých prihlásených Súťažiacich, pričom žrebovanie prebehne jednak v dňoch podľa bodu
1. tohto článku Štatútu a jednak podľa bodu 4. tohto článku Štatútu.
IV.
Podmienky súťaže, prihlasovanie a účasť v súťaži, vyhodnotenie súťaže

1. Súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže v období trvania súťaže.
2. Súťaž
je
organizovaná
na
facebook-ovej
stránke
Organizátora
https://www.facebook.com/AutoprofitGalanta a na instagram-ovej stránke Organizátora
https://www.instagram.com/autoprofit/ (dalej aj „sociálne siete”).
3. Súťažiaci sa do Súťaže zapojí, registruje tak, že na príspevok Organizátora na jeho facebookovej stránke a na jeho instagram-ovej stránke pod názvom „Oslávte s nami 30 rokov a vyhrajte
auto na rok“ pridá „like“ a zároveň k tomuto príspevku pridá komentár alebo pridá „like“
a daný príspevok odporučí aspoň jednej ďalšej osobe na facebook-u alebo instagram-e alebo
pridá „like“ a zároveň musí odpovedať na otázku daného týždňa, pričom podmienkou
zaradenia do súťaže je správna odpoveď na danú otázku – konkrétna forma registrácie
Súťažiacich bude zverejnená najneskôr začatím registrácie Súťažiacich na daný týždeň.
4. Po registrácii podľa bodu 3. tohto článku Štatútu bude súťažiaci automaticky zaradení do
zlosovania o ceny v danom týždni, ako aj o hlavné ceny Súťaže. Po registrácii podľa bodu 3.
tohto článku Štatútu bude súťažiacemu odoslaná na jeho facebook-ový alebo instagram-ový
profil správa so žiadosťou o zaslanie jeho údajov a to v rozsahu meno, priezvisko a email,
a to z dôvodu, aby v prípade výhry hlavných cien súťažiacim, ako aj cien týždenných, mohli
byť jednotlivé ceny vyhlásenie a odovzdané konkrétnemu výhercovi. V prípade, že súťažiaci
údaje podľa predchádzajúcej vety neposkytne, Organizátor ho vylúči zo Súťaže.
5. Výhercovi týždennej výhry bude výhra oznámená prostredníctvom facebook-ového alebo
instagram-ového konta výhercu.
6. Výhercom hlavných cien bude výhra oznámená na oslave narodenín Organizátora a v prípade
ak výherca nebude prítomný pri vyhlasovaní cien, tak sa mu výhra oznámi prostredníctvom
zadaného emailu alebo telefonicky.
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7. V oznámení o výhre podľa bodu 5. a 6. tohto článku Štatútu bude výherca zároveň vyzvaný
na osobné prevzatie si výhry u Organizátora a to v lehote do 14 dní od oznámenia.
Nevyzdvihnutím si ceny v stanovenej lehote cena prepadá. Výherca ceny jej uplatnením
automaticky súhlasí s fotením a nahrávaním videa na začiatku a počas konania akcie, pričom
zhotovené fotografie aj video môžu byť použité na ďalšie marketingové aktivity organizátora.
8. Zoznam všetkých výhercov súťaže bude v deň príslušného losovania zverejnený ako na webstránke Organizátora, tak aj na facebook-vej a instagram-ovej stránke Organizátora súťaže.
V.
Osobitné ustanovenia
1. Účasťou v súťaži účastník súťaže v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) udeľuje
Organizátorovi svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu informácií
uvedených v jeho profile na sociálnej sieti, týkajúcich sa jeho identifikačných údajov,
fotografie uvedenej v profile ako aj informácií, ktoré má vo svojom profile nastavené ako
verejné alebo dostupné okruhu osôb, vrátane kontaktných osobných údajov (e-mail, telefónne
číslo, meno a priezvisko, adresa bydliska); ak ide o výhercu, okrem vyššie uvedených
informácií udeľuje výherca zapojením sa do súťaže súhlas so zverejnením svojich osobných
údajov v rozsahu profilu na sociálnej sieti a informácie o výhre. Zverejnenie bude prebiehať
na sociálnych sieťach. Výherca udeľuje súčasne súhlas so spracúvaním svojich osobných
údajov v rozsahu identifikačných údajov, fotografie, prípadne videa pri odovzdávaní výhry na
účel zverejnenia údajov výhercu v rozsahu meno, fotografia a prípadne video jeho osoby pri
odovzdávaní výhry na sociálnych sieťach, prípadne na webe Organizátora a v printových
médiách propagujúcich Organizátora, prípadne v ďalšej reklame Organizátora; zverejnenie
osobných údajov z prevzatia výhry nie je podmienkou pre zapojenie sa do súťaže. Osobné
údaje nebudú poskytované tretím stranám a nebudú prenášané do tretích krajín nezaručujúcich
primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Osobné údaje nebudú spracúvané
prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania podľa čl. 22 Nariadenia
GDPR. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: orgány verejnej moci,
subjekty, ktorým poskytovanie osobných údajov vyplýva Organizátorovi zo zákona.
2. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Organizátor súčasne dovoľuje upozorniť
účastníkov na to, že poskytnutím osobných údajov Organizátorovi nadobúda účastník
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, právo namietať proti spracúvaniu
osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie
založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Podrobné
informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webe prevádzkovateľa:
https://autoprofit.sk/o-nas/gdpr. Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu
dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Usporiadateľ
vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby (účastníka) vždy v rozsahu, v akom je to
technicky možné. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte
zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovedna.osoba@algger.sk.
3. Účastník má právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Právo kedykoľvek
odvolať súhlas môže účastník uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: emailovou správou zaslanou na
adresu zodpovedna.osoba@algger.sk, zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Organizátora s
uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho
doručenia Organizátorovi. Odvolanie súhlasu udeleného na účely účasti v Súťaži má za následok
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vylúčenie účastníka zo Súťaže a stratu nároku na Výhru, ak sa odvolanie stane účinné ešte pred
odovzdaním Výhry tomuto účastníkovi. Odvolanie súhlasu udeleného na propagáciu a reklamu
(audiovizuálny záznam, fotografie, informácie o výhercovi), nemá za následok vylúčenie účastníka zo
súťaže ani stratu nároku na výhry.

4. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že
nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Organizátor.
Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s cenami a
ich využitím.
6. Súťažiaci sa zaväzuje, že svojím konaním nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo
akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy organizátora súťaže, jeho dobré meno a nesmie
propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu
k organizátorovi súťaže. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže
oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.
7. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené
porušením pravidiel súťaže zo strany Súťažiacich (napr. poskytnutím a zverejnením
Fotografie, na ktorú nemá súťažiaci autorské práva).
8. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo
strany súťažiteľov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažiteľa zo súťaže pre prípadné
nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné
nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za
výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však ku momentu odovzdania/uplatnenia
výhry.
9. Na výhry v tejto súťaži nie je právny nárok. U výhry nie je právny nárok na ich preplatenie
v hotovosti.
10. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže alebo
akýchkoľvek nárokov súvisiacich s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné
stanovisko Organizátora.
11. Organizátor si vyhradzuje právo meniť podmienky, resp. pravidlá súťaže, prípadne súťaž
prerušiť, skrátiť, predĺžiť alebo odvolať a to aj bez uvedenia dôvodu. Akúkoľvek zmenu
pravidiel súťaže oznámi Organizátor na svojej internetovej stránke www.autoprofit.sk,
facebook-ovej stránke https://www.facebook.com/AutoprofitGalanta/ a instagram-ovej
stránke https://www.instagram.com/autoprofit/. V prípade, že dôjde k zmene štatútu,
súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia štatútu.
Organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže nie sú povinní o zmene pravidiel osobitne
informovať súťažiacich, pretože aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na
internetovej
stránke
www.autoprofit.sk,
facebook-ovej
stránke
https://www.facebook.com/AutoprofitGalanta/
a
instagram-ovej
stránke
https://www.instagram.com/autoprofit/.
V Galante, dňa 1.4.2021
Autoprofit, s.r.o.
Organizátor súťaže
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