PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel Súťaže o 3-dňový

wellness pobyt

v hoteli Vinnay*** (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá môžu byť menené len formou písomných
dodatkov.

Usporiadateľom súťaže je:
Inštitút hospodárskej politiky, n.o., so sídlom Kresánkova 8, 841 05 Bratislava, Slovenská republika
(ďalej len „usporiadateľ“).
I. Termín a miesto konania súťaže:
1. Súťaž prebieha v termíne od 8.2.2021 00:00:00 hod. do 2 1.2.2021 23:59:59 hod. vrátane (ďalej
len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).
2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webovej stránke https://

docs.google.com/forms so šírením cez facebook.com (ďalej len „Facebook“).
II. Účastníci súťaže:
1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, staršia ako 18 rokov (ďalej len „účastník
súťaže“).
2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom
pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom, so spoločnosťami a agentúrami spolupracujúcimi s
usporiadateľom, a tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby
uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej
len „Občiansky zákonník“).
3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže,
nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní ostatné podmienky pre získanie
výhry, nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade
prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí,
prípadne ju využiť na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude vylúčený aj v prípade, ak
usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo
nekalého konania zo strany tohto účastníka súťaže či inej osoby, ktorá dopomohla tomuto
účastníkovi súťaže k získaniu výhry.
III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:
1. V súťaži sa hrá o:
• 1x 3-dňový pobyt (2 noci) v 3* hoteli Vinnay (Vinianske jazero, 072 31 Vinné) s raňajkami
formou bufetových stolov pre 2 osoby, 2x večera formou švédskych stolov alebo formou
výberu z menu pre 2 osoby podľa obsadenosti hotela, neobmedzený vstup do wellness
pre 2 osoby, 1x welcome drink pre 2 osoby, 1x hodina bowlingu počas pobytu, bezplatné
zapožičanie hier a kariet, bezplatné parkovanie, bezplatné wifi.
(ďalej len “výhra”). Výherca v súťaži získa 1 ks výhry.
2. Výhra bude doručená výhercovi vo forme vouchera na e-mailovú adresu, ktorú výherca zadal
do dotazníka s názvom „Vyplň dotazník a vyhraj wellness pobyt“.
3. Výhru je možné využiť do 31.12.2021.

4. Skutočnosť, že sa účastník súťaže stal výhercom výhry, bude účastníkovi súťaže oznámená do
7 pracovných dní po vyhodnotení súťaže a to prostredníctvom e-mailu na adresu , ktorú výherca
zadal do dotazníka s názvom „Vyplň dotazník a vyhraj wellness pobyt". V e-maile môžu byť
uvedené bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je výherca
povinný rešpektovať.
5. V prípade, že si výherca nepotvrdí prevzatie výhry do 7 dní od oznámenia o výhre alebo
neprevezme výhru podľa vopred dohodnutých podmienok a v stanovenej lehote, prepadá táto
výhra v prospech usporiadateľa súťaže.
6. V prípade pochybností o práve účastníka súťaže na účasť v tejto súťaži usporiadateľ si
vyhradzuje právo vyžiadať od tohto účastníka súťaže nevyhnutné doklady (napr. občiansky
preukaz za účelom zistenia veku súťažiaceho). Ak účastník súťaže nepredloží na vyzvanie
usporiadateľa požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade
výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený ju udeliť
inému účastníkovi súťaže, príp. ju použiť na iné marketingové účely.
IV. Mechanika súťaže a určenie výher
cov:
1. Do súťaže sa účastník súťaže zapojí tak, že v dobe konania súťaže vyplní dotazník s názvom
„Vyplň dotazník a vyhraj wellness pobyt“ a uvedie v ňom svoju emailovú adresu.
2. Účastník súťaže je zaradený do súťaže okamihom splnenia vyššie uvedenej podmienky.
3. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s týmito pravidlami súťaže a s poskytnutím a
spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenia e-mailovej adresy
, špecifikácie vekového
rozmedzia, pohlavia, kraja pôvodu a pracovného zaradenia účastníka súťaže vrámci tejto
súťaže v dotazníku s názvom „Vyplň dotazník a vyhraj wellness pobyt“ a v prípade výhry tiež v
rozsahu meno, priezvisko (po oznámení výhry v súťaži).
4. Účastník súťaže sa môže zapojiť do súťaže len 1x. Všetky identické e-mailové adresy budú zo
súťaže vyradené.
5. Určenie výhercov:
a) V súťaži sa udeľuje 1 výhra (čl. III. ods. 1 týchto pravidiel)
b) Súťaž má 1 výhercu, ktorý bude určený na základe losovania vykonaného
usporiadateľom. Toto losovanie prebehne po uplynutí doby konania súťaže, pričom sa
bude losovať zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí sa do súťaže platne zapojili
spôsobom uvedeným v týchto pravidlách.
c) Jeden účastník súťaže môže za celú dobu konania súťaže vyhrať iba jednu výhru.
V. Spracovanie a ochrana osobných údajov:
1. Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník súťaže usporiadateľovi súhlas, aby usporiadateľ
spracúval osobné údaje účastníka súťaže vo forme e-mailu, špecifikácie vekového rozmedzia,
pohlavia, kraja pôvodu a pracovného zaradenia účastníka súťaže atiež v rozsahu meno,
priezvisko a e-mail v prípade výhry v súťaži. Prevádzkovateľ osobných údajov je usporiadateľ.
Kontaktnou osobou prevádzkovateľa je ihp@ihp.sk. Účelom spracovania osobných údajov ej
usporiadanie súťaže, štatistika a marketing realizované usporiadateľom. Právnym základom
spracovania: súhlas dotknutej osoby vyjadrený účasťou v súťaži a akceptáciou pravidiel
súťaže. Osobné údaje budú uchovávané po dobu realizácie štatistických a marketingových
aktivít usporiadateľa.

2. Dotknutá osoba má
a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej (právo
získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú, právo na prístup k týmto osobným údajom a právo na ďalšie informácie v zmysle
GDPR);
b) právo na opravu osobných údajov (opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných
údajov);
c) právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných
údajov;
d) právo namietať spracúvanie osobných údajov;
e) právo na prenosnosť osobných údajov;
f) právo kedykoľvek dovolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;
g) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky.
3. Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou prevádzkovateľa, ktorá je potrebná na realizáciu
súťaže. Neposkytnutia osobných údajov má za následok nemožnosť zúčastniť sa súťaže.
VI. Záverečné ustanovenia:
1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach
týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť,
skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v
podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou
očíslovaných dodatkov, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke
usporiadateľa s URL adresou www.ihp.sk.
2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka súťaže.
3. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa
účasti v súťaži či vymáhanie výhier právnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné.
4. Usporiadateľ nie je zodpovední za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi súťaže vznikne v dôsledku
jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou.
5. Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými
prostriedkami.
6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže
podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu. Usporiadateľ týmto nepreberá voči
účastníkom žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany
usporiadateľa, než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
7. Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník súťaže svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a
zaväzuje sa tieto pravidlá bez výhrad dodržiavať.
8. Táto propagácia nie je v žiadnom prípade sponzorovaná, schválená, spravovaná spoločnosťou
Facebook či s ním spojená.
9. Originál úplných pravidiel bude po dobu konania súťaže uložený na adrese usporiadateľa a
zverejnený na internetovej stránke www.ihp.sk.

