
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE  
„VYCHUTNAJ SI OPÄŤ LETNÉ STRETNUTIA“  

(ďalej len „Pravidlá“) 

Článok 1 
 Všeobecné ustanovenia a účel spotrebiteľskej súťaže 

1.1. Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom 
"Vychutnaj si opäť letné stretnutia“. Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý 
záväzne upravuje pravidlá uvedenej spotrebiteľskej súťaže na informačných 
letáčikoch, prospektoch a iných materiáloch určených zákazníkom.  
Štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov.  

1.2. Cieľom spotrebiteľskej súťaže „Vychutnaj si opäť letné stretnutia“ (ďalej len 
„súťaž“) je propagácia a podpora predaja produktov Usporiadateľa súťaže, a to 
produktov značky  Vitis Galéria. 

Článok 2  
Usporiadateľ a organizátor súťaže 

2.1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť VITIS Pezinok, s.r.o., so sídlom 
Holubyho 91, 902 01 Pezinok, IČO 44 786 913, zapísaná v Obchodnom registri 
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58911/B, (ďalej len 
„Usporiadateľ“).

2.2. Organizátorom súťaže je spoločnosť Blue Space s.r.o., so sídlom 
Novosvetská 7463/31A, 811 04 Bratislava, IČO:  47465174, zapísaná 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vl.č. 93308/B, 
(ďalej len „Organizátor“). 

Článok 3  
Miesto a čas konania súťaže 

3.1. Súťaž prebieha na webovej stránke Usporiadateľa, t.j. na stránke  
www.vitis.sk v období od 1.6. 2020 do 16. 8. 2020 vrátane. 

Článok 4  
Podmienky účasti a pravidlá súťaže 

4.1. Súťaž je určená pre všetky fyzické osoby s  doručovacou adresou na území 
Slovenskej republiky. Účastníci súťaže musia v čase nákupu súťažného produktu 



dovŕšiť vek 18 rokov a  splniť všetky podmienky účasti uvedené v Článku 4 
Podmienky účasti a pravidlá súťaže (ďalej len “Súťažiaci”).  

4.2. Podmienkou účasti v súťaži je zakúpenie jedného z produktov  radu Vitis 
Galéria (1 x 0,75 l fľaša alebo 1 x 3 l bag in box, ľubovoľnej odrody vína Vitis 
Galéria) a zaregistrovanie pokladničného dokladu potvrdzujúceho jeho kúpu. 
Registrácia pokladničného dokladu sa musí urobiť na webovej stránke 
Usporiadateľa www.vitis.sk . 

4.3. Uschovanie pokladničného dokladu a jeho predloženie v čitateľnej podobe, 
je základnou podmienkou pre odovzdanie výhry. Za čitateľnú podobu dokladu 
o kúpe súťažného tovaru sa považuje doklad, z ktorého je zrejmé, kedy a kde bol 
tovar zakúpený a že ide o súťažný výrobok, t.j. produkt radu Vitis Galéria.  
V prípade pochybností má Usporiadateľ súťaže výhradné právo určiť, či daný 
doklad o kúpe spĺňa podmienky súťaže. 

4.4. Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže i opakovane  ľubovoľný počet krát, vždy 
po ďalšej kúpe akéhokoľvek súťažného výrobku, vždy s iným pokladničným 
dokladom.  

4.5. Zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v 
zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení. 

4.6. Splnením podmienok sa súťažiaci dostáva do žrebovania o hlavnú cenu 
súťaže a vedľajšie výhry. 
Posúdenie splnenia podmienok účasti je výlučne v kompetencii Usporiadateľa. 

Článok 5  
Vyhodnotenie Súťaže, hlavná a vedľajšie ceny 

5.1. Žrebovanie hlavnej ceny súťaže prebehne dňa 21.8.2020. 

5.2. Hlavnou výhernou cenou súťaže je paleta vín značky Vitis Galéria - zložená 
zo 100 kartónov á 6 ks fliaš (spolu 600 ks 0,75 l fliaš vín Vitis Galéria). 
Výherca si v rámci 100 výherných kartónov môže ľubovoľne vybrať/ namiešať 
počet kartónov z jednotlivých odrôd radu Vitis Galéria.  

5.3. Žrebovanie hlavnej výhry je neverejné a prebehne za účasti zástupcov 
Usporiadateľa a Organizátora náhodným výberom spomedzi všetkých 
súťažiacich zaregistrovaných na www.vitis.sk. 

5.4.  Výhercom hlavnej výhry súťaže sa stane jeden Súťažiaci vybraný 
náhodným žrebovaním, ktorý splní všetky podmienky účasti v súťaži. Výherca 
bude kontaktovaný Usporiadateľom telefonicky na tel. čísle, ktoré uvedie pri 
registrácii pokladničného dokladu.  



V prípade, že sa v priebehu 3 dní s  výhercom nepodarí skontaktovať resp. tento 
nedodá požadované osobné údaje resp. nepredloží doklady potvrdzujúce kúpu 
súťažného produktu v zmysle bodu 4.3., bude vyžrebovaný náhradný výherca a 
pôvodne vyžrebovaný výherca stráca nárok na výhru.  

5.5. Výhra bude doručená výhercovi osobne zástupcom Usporiadateľa súťaže. 
Odovzdanie sa uskutoční na adrese určenej výhercom v termíne stanovenom 
vzájomnou dohodou, najneskôr však 30.9.2020. 
Za správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na doručenie výhry zodpovedá 
výherca.  
Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre v prípade zmeny 
telefónneho čísla účastníka resp. jeho nedostupnosti, ani v prípade uvedenia 
chybnej adresy účastníkom. 

5.6. Žrebovanie vedľajších súťažných výhier sa uskutoční v dňoch 8.6., 15.6., 
22.6., 29.6., 6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8., 10.8., 17.8. Žrebovania budú 
neverejné, za účasti zástupcov Organizátora. 

5.7. Vedľajšou výhrou je kartón mix odrôd produktov Vitis Galéria  
(t.j. 6 fliaš 0,75l). V dátumoch uvedených v bode 5.6. budú ako výhercovia 
náhodným výberom vyžrebovaní zakaždým traja rôzni súťažiaci, ktorí sa do 
súťaže zaregistrovali v týždni od predošlého žrebovania a splnili všetky 
podmienky účasti v súťaži. Spolu teda bude vyžrebovaných 33 výhercov 
vedľajších výhier. 

5.8. Výhercovia vedľajších výhier budú kontaktovaní Usporiadateľom telefonicky 
na tel. čísle, ktoré uvedú pri registrácii pokladničného dokladu.  
V prípade, že sa v priebehu 3 dní s daným výhercom nepodarí skontaktovať 
resp. tento nedodá požadované osobné údaje resp. nepredloží doklady 
potvrdzujúce kúpu súťažného produktu v zmysle bodu 4.3., stráca nárok na 
výhru. 

5.9. Vedľajšia výhra bude výhercovi zaslaná poštou. 
Za správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na doručenie výhry zodpovedá 
výherca.  
  
5.10. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých 
záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním súťaže, a to vrátane prerušenia, 
predĺženia súťaže, zrušenia alebo úpravy jej pravidiel. 

5.11. Na výhru zo súťaže neexistuje právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, 
nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Výhru 
nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. 



Článok 6  
Osobné údaje 

6.1. Pri registrácii pokladničného dokladu resp. čísla objednávky z e-shopu 
udeľuje Súťažiaci Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanovením 
§ 13 ods.1. písm. a/ zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlas so spracúvaním všetkých ním 
poskytnutých osobných údajov v rozsahu telefónne číslo, e-mailová adresa, v 
prípade výhry aj meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, počas celej doby 
trvania súťaže, a to na účel realizácie súťaže a odovzdania výhry.  

6.2. Okrem súhlasu uvedeného v bode 6.1. týchto pravidiel, všetci súťažiaci pre 
prípad výhry hlavnej ceny zároveň udeľujú súhlas so zverejnením svojich 
fotografií z jej odovzdania na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) a www 
stránke Usporiadateľa súťaže. V popise fotografií bude identifikácia výhercu 
uvádzaná vo formáte Krstné meno, Prvé písmeno priezviska a miesto bydliska 
(napr. Eduard J., Sereď). Súhlas podľa tohto bodu sa udeľuje na dobu do 
31.12.2020. 
  

 6.3. Usporiadateľ týmto vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije iba na 
vyššie uvedený účel. Poskytnuté osobné údaje budú v mene Usporiadateľa 
spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľa (Organizátora), ktorým je 
spoločnosť Blue Space s. r. o. 
Poskytnuté osobné s výnimkou údajov získaných podľa bodu 6.2. pravidiel budú 
zlikvidované najneskôr  po odovzdaní ceny výhercovi súťaže, pričom uvedené 
osobné údaje nebudú zverejňované.  
Výnimku tvoria vybrané osobné údaje výhercu hlavnej ceny v zmysle bodu 6.2.. 
Fotografie vyhotovené v súlade s bodom 6.2. pravidiel budú zlikvidované po 
uplynutí lehoty, na ktorú bol súhlas udelený. 
  

Poučenie: 
- Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a Usporiadateľ ako 

prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. 
- Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia súťaže a odovzdanie  

ceny výhercovi. Právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby. 
- Osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny a ani poskytnuté 

medzinárodnej organizácii. 
- Osobné údaje s výnimkou údajov podľa bodu 6.2. budú uchovávané do 

skončenia súťaže a do odovzdania ceny výhercovi. 
- Dotknutá osoba je poučená o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup 

k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu 
osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na 



obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie 
osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov. 

- Dotknutá osoba je poučená, že súhlas so spracúvaním osobných údajov 
môže kedykoľvek odvolať a to na e- mailovej adrese office@blue-space.sk 

- Dotknutá osoba má v zmysle ust. § 100 zák. č. 18/2018 z.z. právo podať na 
príslušný úrad návrh na začatie konania pokiaľ sa domnieva, že jej práva na 
ochranu osobných údajov boli porušené.  

Článok 7  
Záverečné ustanovenia 

7.1. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený použiť výňatky z týchto pravidiel 
v propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so súťažou, pričom výňatky 
nenahrádzajú tieto Pravidlá, ktoré sú v rámci Súťaže považované za jediné úplné 
a konečné. Usporiadateľ  ani Organizátor súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť 
za prípadné sporné situácie, nároky, či škody súvisiace s oboznámením sa 
s výňatkami z týchto pravidiel a neoboznámením sa s pravidlami ako celkom. 

7.2. Účasť v súťaži je dobrovoľná, účastník svojou účasťou vyjadruje 
bezvýhradný súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Akékoľvek 
obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom 
na okamžité vylúčenie zo súťaže. 

7.3. Podľa § 9 ods. 2 písm. m/ zák. č. 595/2003 z.z. o dani z príjmov v platnom 
znení sú vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350,00 € vrátane DPH, 
predmetom dane z príjmov fyzických osôb, pričom do základu dane sa zahŕňa 
len suma presahujúca uvedenú hranicu. Za zdanenie výhry v súťaži zodpovedá 
výherca. 

7.4. Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania 
súťaže zverejnené v elektronickej podobe na webovej stránke www.vitis.sk . 

7.5. Ďalšie podmienky súťaže, ktoré nie sú upravené týmito pravidlami, sa riadia 
príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.  

Sereď, dňa 5.5.2020 


