ŠTATÚT SÚŤAŽE
“Hrajte o SEAT na víkend s plnou nádržou”
(ďalej len „Štatút“ a „Súťaž“)
Štatút upravuje podmienky účasti na Súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností
potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach
účastníkov.
1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: AUTONOVO, a.s.
Sídlo: Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica
IČO: 35796693
DIČ: 2021542072
Zapísaný v registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 834/S
2. Termín konania Súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 13.09.2019 do 13.09.2019. V tomto termíne je možné
prihlásiť sa do Súťaže.
3. Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže
3.1 Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území
Slovenskej republiky, ktorá dovŕši vek 18 rokov a je držiteľom vodičského oprávnenia
skupiny B, a ktorá na základe splnenia podmienok účasti v Súťaži má záujem udeliť
Organizátorovi súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v 9.
bode týchto všeobecných pravidiel na účely účasti v Súťaži. Účasť v Súťaži je
dobrovoľná. Účastník svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami ako aj
súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely účasti v Súťaži v súlade s ust. bodu
9. tohto Štatútu.
3.2 Z účasti na Súťaži sú vylúčení Organizátor, zmluvní partneri Organizátora podieľajúci
sa na organizácii Súťaže, ich zamestnanci, spoločníci, osoby oprávnené konať v mene
Organizátora a zmluvných partnerov Organizátora podieľajúcich sa na organizácii
Súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Podmienky účasti v Súťaži:
Pre zapojenie sa do Súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník Súťaže odfotil seba,
alebo svoju rodinu pri fotostene na SEAT RoadShow 2019. Označil svoju fotografiu
hashtagmi: #MYsmeSEAT a #názovdealerstva. Uverejnil fotografiu s hashtagmi na
svojom Instagrame alebo Facebook profile. Vyplnil kontaktné údaje na hracej kartičke.
5. Výhra
Výhrou v Súťaži je vozidlo značky SEAT na víkend s plnou nádržou.
6. Určenie výhercu a oboznámenie o výhre
Určenie výhercu Súťaže bude prebiehať za prítomnosti dvoch zamestnancov
Organizátora v jeho showroome SEAT na Zvolenskej ceste č. 23, pričom výherca bude

určený najneskôr do 5 kalendárnych dní od ukončenia Súťaže. Výherca bude určený
spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným výberom (žrebovaním).
Výherca bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch
telefonicky alebo e-mailom. Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 7
kalendárnych dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor
v takom prípade žrebovanie zopakuje.
7. Spôsob odovzdania výhry
Organizátor odovzdá výhru Výhercovi osobne v mieste sídla Organizátora.
8. Obmedzenia výhercu
Účastníci súťaže berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa ust. § 845
ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať súdnou cestou. Výsledky Súťaže sú konečné.
Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo
vo väčšom množstve. Účastníci Súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné
vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená
Organizátorom v tomto Štatúte v 5. bode. Organizátor si vyhradzuje právo stanoviť termín
výhercovi Súťaže pre užívanie auta SEAT s plnou nádržou.
9. Ochrana osobných údajov
9.1 Účastník Súťaže dobrovoľne súhlasí so spracúvaním osobných údajov na účel

„Vedenia evidencie jeho osobných údajov, vyhodnocovanie tejto Súťaže vrátane
vzájomnej komunikácie so súťažiacim a odovzdania výhry výhercovi“ v Súťaži v rozsahu
meno a priezvisko, mobilný kontakt, e-mailová adresa, poštová adresa a podpis.
9.2 Organizátor Súťaže je oprávnený osobné údaje spracúvať na účel: „Organizovanie
súťaží za účelom vedenia evidencie súťažiacich, vyhodnocovanie týchto súťaží vrátane
vzájomnej komunikácie so súťažiacim a odovzdania výhry výhercovi“ a na účel

„Zverejnenie osobných údajov výhercov súťaže na webovom sídle Prevádzkovateľa
www.autonovo.sk a na sociálnych sieťach (profile Prevádzkovateľa)“.

9.3 Organizátor má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v
zmysle príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len
„všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).
9.4 Osobné údaje bude spracúvať prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno
kontaktovať písomne na adresu sídla uvedenú v tomto Štatúte alebo e-mailom na
gdpr@autonovo.sk.
9.5 Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby v zmysle
čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Každý účastník Súťaže,
ktorý sa do nej zapojí, takto koná na základe svojho dobrovoľného súhlasu.
9.6 Dotknutá osoba ako účastník Súťaže má právo požadovať od prevádzkovateľa
prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je
oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom
prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Odvolanie súhlasu so spracúvaním
osobných údajov počas doby trvania Súťaže má za následok vylúčenie z účasti v Súťaži.

Organizátor Súťaže je oprávnený spracúvať osobné údaje 1 rok odo dňa vyhodnotenia
Súťaže. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento
súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a)emailovou
správou zaslanou na adresu gdpr@autonovo.sk,
alebo
b)zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR odvolanie súhlasu“ na obálke.
9.7 Spracúvané osobné údaje výhercu Súťaže v rozsahu meno a priezvisko je Organizátor
Súťaže oprávnený zverejniť na svojom webovom sídle www.autonovo.sk bez súhlasu
výhercu ako dotknutej osoby.
Organizátor Súťaže je oprávnený zverejniť osobné údaje výhercu v rozsahu meno,
priezvisko a fotografia iba v prípade, že výherca súťaže udelí Organizátorovi Súťaže
súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel „Zverejnenie osobných údajov výhercu
súťaže na webovom sídle Prevádzkovateľa www.autonovo.sk“ v zmysle čl. 6 ods. 1 písm.
a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
9.8 Dotknutá osoba ako výherca Súťaže má právo požadovať od prevádzkovateľa
prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je
oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom
prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Organizátor Súťaže je oprávnený
spracúvať osobné údaje výhercu Súťaže po dobu ukončenia užívania auta SEAT na
víkend s plnou nádržou. V prípade udelenia súhlasu výhercu Súťaže so spracúvaním
osobných údajov na účel zverejnia na webovom sídle www.autonovo.sk, je Organizátor
oprávnený spracúvať jeho osobné údaje po dobu 1roka od dňa udelenia tohto súhlasu.
Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas
udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a)emailovou správou
zaslanou na adresu gdpr@autonovo.sk,
alebo
b)zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR odvolanie súhlasu“ na obálke.
9.9 Pri spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené účely nedochádza k
automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu a taktiež nedochádza k prenosu
osobných údajov do tretích krajín.
Vylúčenie zodpovednosti Usporiadateľa. Usporiadateľ nezodpovedá (i) za žiadnu
škodu alebo za iné nároky účastníkov Súťaže v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp.
nepresnými údajmi účastníka, ako aj v súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím výhry
v mieste a čase určenom Usporiadateľom; (ii) za žiadne dane alebo poplatky súvisiace s
výhrou; (iii) za žiadnu škodu spôsobenú účastníkom Súťaže alebo tretím osobám
zverejnením a šírením súťažných fotografií prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook a
iné) a internetu. Za neoprávnený zásah do práv tretích osôb v súvislosti s vytvorením,
zverejnením a šírením súťažnej fotografie a s tým súvisiacou škodou zodpovedá výlučne
účastník Súťaže, ktorý fotografiu do Súťaže poskytol. Usporiadateľ nehradí účastníkom
Súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.
10. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že
spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži
spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná,
podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak
spojená.
V Banskej Bystrici, 09.09.2019

