
FB súťažné podmienky   

Facebooková súťaž  “Víkendový pobyt Kúpele Diamant ***Dudince“,  realizovaná             

v termíne od 3.10.2017 do 31.10.2017 (ďalej len súťaž) Oficiálne pravidlá súťaže.   

1.  Usporiadateľom súťaže je SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.(ďalej 

len usporiadateľ).   

2. Spôsobilosť Súťaže  - súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktorých 

spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne 

obmedzená. Zamestnanci a rodinní príslušníci SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant 

Dudince, š.p sa súťaže nemôžu zúčastniť.   

3. Trvanie súťaže -  súťaž sa uskutoční v období od 3.10.2017 do 31.10.2017   

4. Podmienky súťaže - podmienkou súťaže  je  „Like“ na našu stránku  

a zdieľať  fotku „Víkendový pobyt Kúpele Diamant ***Dudince“ s textom " Zdieľam". 

Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie 

výhercu súťaže sa bude realizovať po ukončení doby trvania súťaže.   

5. Výhra v súťaži „Víkendový pobyt pre 2 osoby“ vo výške 256,- EUR s DPH sa bude 

žrebovať 1. novembra 2017. 

6. Žrebovanie -  do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí spĺňajú podmienky 

uvedené v bode 4 týchto pravidiel. Meno výhercu bude  zverejnené do 48 hodín od 

žrebovania na facebookovej stránke https://www.facebook.com/kupelediamant.  

7. Účastníci  tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v 

inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si 

súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v 

platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.   

8. Ak je výherca neplnoletý, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho 

zákonného zástupcu, opatrovníka alebo splnomocneného zástupcu.   

9. Odovzdanie výhry  bude odovzdané len tomu vyžrebovanému účastníkovi súťaže, 

ktorý dodrží pravidlá tejto súťaže, splní podmienky v nich stanovené a ich nárok bude 

usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V 

prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce 

rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom    

e-mailovej, FB správy alebo telefonicky. Poukaz na Víkendový pobyt  bude  výhercovi 

odovzdaný osobne alebo zaslaný poštou  na adresu, ktorú uvedie. Pred odovzdaním 

výhry sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom, prípadne 

potvrdením, že je zákonným zástupcom neplnoletého výhercu. Pri odovzdaní výhry 

osoba preberajúca výhru svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry, ktorú získal. V 

prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na 

odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra 

prepadá v prospech usporiadateľa.   

10. Daň z výhry - výherca je povinný zdaniť výhru v zmysle zákona  č. 595/2003 

Zákona o dani z príjmov v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 

31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry. Usporiadateľ, ako organizátor 

https://www.facebook.com/kupelediamant


súťaže, má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 citovaného zákona oznámiť výhercovi 

hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady 

organizátora alebo poskytovateľa výhry.  

11. Osobné údaje -  účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v 

zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas 

na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže (predovšetkým 

evidencia víťazov súťaže – z hľadiska ich zaevidovania na účely účtovníctva z dôvodu 

úhrady výhry a na poskytovanie svojich osobných údajov na účely doručenia výhry 

získanej výhercovi v tejto súťaži usporiadateľom, pre účely poštovného styku so 

súťažiacim a evidencie týchto údajov.  

Zároveň dáva súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na poskytnuté telefónne  číslo 

a  na účely priameho marketingu. Účastník súťaže v prípade výhry dáva súhlas so 

zverejnením celého mena na www.diamant.sk a na facebookovej stránke 

https://www.facebook.com/kupelediamant.   

Účastník súťaží, ktorý poskytol organizátorovi propagačnej súťaže osobné údaje, má 

práva aj podľa § 15 a § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje 

účastník súťaží dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne na adrese organizátora 

propagačnej súťaže odvolať. Organizátor propagačnej súťaže vyhlasuje, že v súlade 

s ust. § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, osobné 

údaje bude získavať výlučne na vyššie uvedené účely. Organizátor propagačnej 

súťaže vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) zákona č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými 

mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov 

ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. 

12. Umiestnenie pravidiel - tieto pravidlá súťaže sú zverejnené na 

http://www.diamant.sk/. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou 

v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich 

záväznosťou. 

https://www.facebook.com/kupelediamant

