Úvod
Spoločnosť Slovenská autobusová doprava
Žilina, akciová spoločnosť vyhlasuje súťaž
s názvom „Dobíjač mesiaca“ podľa
pravidiel uvedených v tomto štatúte.
I. Usporiadateľ Súťaže
Usporiadateľom súťaže „Dobíjač mesiaca“
(ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Slovenská
autobusová doprava, akciová spoločnosť,
so sídlom Košická 2, 010 65, Žilina, IČO:
36 407 771, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 10362/L (ďalej len “Organizátor“)
v spolupráci s reklamným partnerom
organizátora, spoločnosťou Kreativ gang
s.r.o., so sídlom Hlboká cesta 42, 010 01,
Žilina, IČO: 46 340 483, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu
Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 55328/L
(ďalej len „Spoluorganizátor“).
Cieľom súťaže je propagácia a podpora
predaja služieb Organizátora.
II. Trvanie Súťaže
Súťaž sa uskutoční v termíne od 01.01.
2021 do 31.12.2021.
III. Účastníci Súťaže
Účastníkom Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“)
a výhercom v Súťaži sa môže stať
ktokoľvek,
kto
v čase
jedného
kalendárneho mesiaca v roku, si aspoň raz
dobije kredit na dopravnú kartu dopravcu
Slovenská autobusová doprava Žilina,
akciová spoločnosť, pričom podmienkou je,
aby si kartu dobil online prostredníctvom eshopu organizátora súťaže. Organizátor
vyhodnotí jedného (1) výhercu Súťaže raz
mesačne, ktorý získa kredit na dobitie
dopravnej karty Organizátora, v príslušnej

hodnote, ktorá bude tvoriť 50% zo sumy,
ktorou si víťaz kartu dobíjal naposledy.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci
Organizátora, 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.
Zapojením sa do Súťaže Súťažiaci súhlasí s
pravidlami Súťaže a týmto štatútom.
Organizátor spracúva osobné údaje
Súťažiacich, pričom sa dôkladne riadi
ustanoveniami Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR)
§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov. V prípade, že
sa Súťažiaci stane výhercom, udeľuje
Organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho
mena a priezviska a zaznamenanie adresy
na zaslanie alebo osobné odovzdanie
výhry.
Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži:
a) vyhlasuje, že:
i. je občanom Slovenskej republiky;
ii. je plnoletý alebo
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; 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
Podmienkou zapojenia sa do Súťaže je
vlastníctvo a využívanie dopravnej karty
Organizátora, na cestovanie linkami, ktoré
sú v prevádzke Organizátora. Súťažiacim je
teda každý, kto danú kartu využíva a dobíja
si ju online, pri čom iná podmienka
zapojenia sa do Súťaže nie je.
Súťažiaci bude vylosovaný náhodným
výberom prostredníctvom nezávislého
vyhodnocovacieho
nástroja.
Čiže
nesledujeme výšku dobitého kreditu, pôjde
o náhodný výber zo všetkých dobitých
kariet prostredníctvom eshopu za vytýčené
obdobie predchádzajúceho kalendárneho
mesiaca (vyhlasuje za vždy za predošlý
mesiac).
Súťaž bude ukončená 31.12.2021 o 12:00.
Výhercovia budú kontaktovaní najneskôr
do 10 dní od určenia víťaza. Výhra
v podobe dobitia kreditu v 50% z dobíjanej
sumy bude výhercovi automaticky zaslaná
po vyžrebovaní. Po identifikácii výhercu
a odovzdaní
výhry
bude
výherca
Organizátorom požiadaný, aby udelil
súhlas na zverejnenie svojich osobných
údajov v rozsahu meno, priezvisko
a miesto trvalého pobytu na facebookovej
stránke Organizátora, pričom výherca nie
je povinný súhlas udeliť. Po odovzdaní
výhry a udelení súhlasu zástupcovia
Organizátora zverejnia údaje výhercu na
sociálnych sieťach, pokiaľ bude súhlasiť.

V. Výhra
Výhrou v súťaži je dobitie kreditu na
dopravnú kartu Organizátora v sume, ktorá
predstavuje 50% zo sumy, ktorá je výherná
a ktorú si výherca dobil na dopravnú kartu
v daný mesiac naposledy.
Výhru podľa tohto štatútu poskytuje
Organizátor.
VI. Vyhodnotenie a odovzdávanie výhier
Vyhodnotenie Súťaže bude prebiehať pod
dohľadom dvoch (2) zamestnancov
marketingového oddelenia Organizátora v
sídle spoločnosti Slovenská autobusová
doprava, akciová spoločnosť, so sídlom
Košická 2, 010 65 Žilina a to raz mesačne
k 15. dňu v príslušnom mesiaci. Výhra bude
odovzdaná výhercovi priamo na dopravnú
kartu najneskôr do desiatich (10) dní od
vyhodnotenia Súťaže v príslušnom období
(mesiac/rok).
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, email, kontaktné telefónne
číslo, 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,
kedy bol prvýkrát kontaktovaný, právo

výhercu na výhru zaniká a výhru získava
vyžrebovaný náhradník – ďalší náhodne
vyžrebovaný cestujúci, ktorý asi aspoň raz
dobil
kartu
Organizátora
v predchádzajúcom mesiaci.
Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že
telefonický hovor vykonaný alebo zaslaný
email s cieľom kontaktovať výhercu v
súlade s týmito pravidlami môže byť
nahrávaný na účely preukázania udelenia
súhlasu so spracovaním a použitím
osobných údajov. Režim pri spracovaní
osobných údajov Súťažiacich a výhercu
podlieha Nariadeniu GDPR a zák. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov.
Výhra podľa článku V. bude výhercovi
elektronicky dobitím jeho dopravnej karty
od spoločnosti Slovenská autobusová
doprava Žilina, a.s. 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.
VII. Práva dotknutej osoby
Získať od Organizátora potvrdenie o tom,
či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú. Ak Organizátor takéto osobné údaje
spracúva, dotknutá osoba má právo získať
prístup k týmto osobným údajom a
informácie o účele spracúvania osobných
údajov; kategórii spracúvaných osobných
údajov; identifikácii príjemcu alebo o
kategórii príjemcu, ktorému boli alebo
majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä
o príjemcovi v tretej krajine alebo o
medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
dobe uchovávania osobných údajov, ak to

nie je možné, informáciu o kritériách jej
určenia;
práve
požadovať
od
prevádzkovateľa opravu osobných údajov
týkajúcich sa dotknutej osoby, ich
vymazanie
alebo
obmedzenie
ich
spracúvania, alebo o práve namietať
spracúvanie osobných údajov; práve podať
návrh na začatie konania podľa § 100
zákona č. 18/2018 Z.z.; zdroji osobných
údajov, ak sa osobné údaje nezískali od
dotknutej
osoby;
existencii
automatizovaného
individuálneho
rozhodovania vrátane profilovania podľa §
28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z.; v
týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ
dotknutej osobe informácie najmä o
použitom postupe, ako aj o význame a
predpokladaných dôsledkoch takého
spracúvania osobných údajov pre dotknutú
osobu.
VIII. 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.
Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje
výhru pred zdanením a 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
webovej stránke https://sadza.sk/tlacivadokumenty/. 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 Žiline, 01.01.2021

