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1.

„Vyplň dotazník a vyhraj jednu z cien“ je súťaž spoločnosti Universal určená pre klientov
spoločnosti Universal.

2.

Termín konania súťaže „Vyplň dotazník a vyhraj jednu z cien“ (ďalej len „súťaž“)
je od 15.04.2017 do 6.12.2017.

3.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, má trvalý
alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky, a splní podmienky súťaže podľa
bodu 4. (ďalej len „účastník súťaže“).

4.

Súťaže sa účastník súťaže zúčastní tak, že v termíne konania súťaže od 15.04.2017
(vrátane) do 6.12.2017 (vrátane) vyplní dotazník spokojnosti vzťahujúci sa k tejto súťaži
a udelí prevádzkovateľovi súťaže písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
na účel tejto súťaže.

5.

Prevádzkovateľ súťaže v stanovených termínoch uskutoční losovanie výhercov výhier,
ktorými môžu byť televízor, tablet alebo robotický vysávač podľa toho, akú výhru
vylosovaný výherca označil v dotazníku spokojnosti. Losovanie bude prebiehať
v kancelárii bratislavskej centrály spoločnosti UNIVERSAL v týchto termínoch: 15. máj
2017; 15. jún 2017; 14. júl 2017; 15. august 2017; 15. september 2017, 16.október 2017
a 6.december 2017.

6.

V každom termíne losovania bude vylosovaný vždy 1 výherca, ktorý získa jednu
výhru ním označenú v dotazníku spokojnosti.

7.

Výhercom výhry v súťaži sa môže stať len osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa bodu 3.
a 4. a bude ako výherca vylosovaná v losovaní .

8.

Určenie výhercu výhry podľa týchto pravidiel súťaže sa uskutoční zo strany
prevádzkovateľa súťaže a ním poverených zamestnancov, a to výlučne na základe
elektronického losovania účastníckych čísel.

9.

Výherca bude o svojej výhre v tejto súťaži informovaný telefonicky prevádzkovateľom
súťaže, a to najneskôr do 2 dní odo dňa vylosovania. Odovzdanie výhry sa uskutoční na
základe dohody prevádzkovateľa súťaže s výhercom o spôsobe a čase odovzdania výhry.
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Odovzdanie výhry sa musí uskutočniť najneskôr v 30. deň nasledujúci po dni, v ktorom
bolo výherca informovaný o výhre v súťaži. Výhra bude odovzdaná vylosovanému
výhercovi výlučne v prípade, ak výherca vyjadrí súhlas s prijatím výhry.
10.

V prípade, ak v lehotách určených podľa bodu 9. výherca prevádzkovateľovi súťaže
oznámi, že výhru neprijíma alebo ak výherca výhru neprevezme, právo výhercu na výhru
zaniká.

11.

Výherca súťaže prevzatím výhry vyslovuje svoj súhlas s následným vyhotovením a
zverejnením jeho podobizne, zvukovo-obrazového záznamu z odovzdania výhry a so
zverejnením jeho mena primeraným spôsobom v hromadných oznamovacích prostriedkoch
a na internetovej stránke Universalu.

12.

Tieto pravidlá súťaže budú počas trvania súťaže prístupné k nahliadnutiu na internetovej
stránke prevádzkovateľa súťaže www.universal.sk . Meno výhercu v tejto súťaži bude
zverejnené na internetovej stránke prevádzkovateľa súťaže www.universal.sk za dodržania
podmienok uvedených v bode 13 týchto pravidiel.

13.

Prevádzkovateľ súťaže sa zaväzuje postupovať v zmysle týchto pravidiel tak, aby z jeho
strany došlo k odovzdaniu výhry podľa týchto pravidiel vylosovanému výhercovi súťaže.

14.

Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek počas termínu konania súťaže
zmeniť tieto pravidlá a podmienky súťaže v nich obsiahnuté a to predovšetkým, nie však
výlučne, termín konania súťaže, t.j. začiatok a koniec kampane. Prevádzkovateľ súťaže má
právo odvolať súťaž, resp. zrušiť súťaž. Údaj o zmene týchto pravidiel alebo odvolaní,
resp. zrušení súťaže prevádzkovateľ súťaže zverejní na stránke www.universal.sk .

15.

Počas termínu konania súťaže je zo strany prevádzkovateľa súťaže zabezpečená ochrana
osobných údajov účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov.

16.

Účastníci súťaže svojou účasťou v súťaži dávajú prevádzkovateľovi súťaže svoj výslovný
súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje
účastníka súťaže, ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania
výhry v priebehu súťaže a po jej skončení. Tieto osobné údaje môžu byť spracované
výlučne pre účely realizácie súťaže a odovzdania výhry, t. j. pre potreby riadneho plnenia
záväzkov vyplývajúcich z týchto pravidiel a podmienok súťaže a pre potreby riadnej
identifikácie účastníka súťaže. Osoba, ktorá vyplní dotazník spokojnosti, zodpovedá za
správnosť a pravdivosť osobných údajov v ňom uvedených. Prevádzkovateľ súťaže
zodpovedá za ochranu osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa Zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

17.

Ustanovenia týchto pravidiel, prevádzkovanie, samotný priebeh, ukončenie a vyhodnotenie
výsledkov súťaže sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.

18.

Výhra v súťaži môže byť zdaniteľným príjmom podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov a prípadnú daňovú povinnosť z prijatej výhry je
povinný splniť výherca.
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19.

Na výhru v súťaži neexistuje právny nárok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle
ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu
alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

20.

Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastníci súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadrujú svoj
súhlas s jej podmienkami v zmysle týchto pravidiel.

21.

Súťaž nie je v zmysle § 3 ods. 5 zákone č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hazardnou hru.

V Bratislave 15.04.2017

Ing. Marcel Zeleňák
člen predstavenstva

Martin Lancz
člen predstavenstva

Ing. Pavel Smetana, MBA
člen predstavenstva
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