ŠTATÚT „ Jesennej súťaže 2018 “
1. Všeobecné informácie
1.1 Predmetom tohto štatútu - pravidiel spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „Pravidlá“) je úprava
podmienok a priebehu spotrebiteľskej súťaže s názvom “ Jesenná súťaž 2018“ (ďalej len „Súťaž“)
vyhlásenej spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, odd.: Sa, vložka č. 2749/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“ alebo „SPP“). Účelom Súťaže je reklama
a podpora predaja produktu Vyhlasovateľa špecifikovaného v článku 3 týchto Pravidiel. Tieto
pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže tak, aby boli presne a
zrozumiteľne určené podmienky Súťaže.
1.2 Obsahom týchto Pravidiel je určenie práv a povinností účastníkov Súťaže a určenie podmienok
Súťaže. V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené aj v marketingových a
informačných materiáloch Vyhlasovateľa. Pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercov je
záväzné úplné znenie Pravidiel zverejnené na webovom sídle Vyhlasovateľa: www.spp.sk.
Pravidlá sú k dispozícii všetkým záujemcom o účasť v Súťaži počas celého obdobia trvania
Súťaže.
1.3 Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o
hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je
hazardnou hrou.
1.4 Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v období od 01.09.2018 od 00:00 hod. SELČ
do 30.09.2018 do 24:00 hod. SELČ. Posledným termínom pre prihlásenie účastníka Súťaže
v zmysle článku 3 týchto Pravidiel je 30.09.2018 24:00 hod. SELČ.
1.5 Zverejnenie a propagácia Súťaže trvajú od 01.9.2018 o 08:00 hod. SELČ do 30.9.2018 do 24:00
hod. SELČ a uskutočnia sa najmä vo forme reklamy v rádiu, v tlači a na webových stránkach
Vyhlasovateľa www.spp.sk a vo forme digitálnych reklamných bannerov na iných webových
stránkach a na Facebooku.
1.6 Výhru podľa bodu 4.1 druhá odrážka týchto Pravidiel pre Vyhlasovateľa zabezpečuje spoločnosť
Istropolitana Advertising, s.r.o., so sídlom Majerníkova 8, 84105 Bratislava, IČO: 31 321 330,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č. 2596/B.

2. Podmienky účasti v Súťaži
2.1 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony prinajmenšom
v rozsahu uzatvorenia Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie
Domácnosť, ktorá splní podmienky Súťaže podľa týchto Pravidiel, a ktorá potvrdí súhlas s
účasťou v Súťaži.
2.2 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Vyhlasovateľa alebo osoby v obdobnom pracovnom
pomere k Vyhlasovateľovi ani ich rodinní príslušníci. To isté platí pre zamestnacov
poskytovateľov výhier v zmysle článku 4. týchto Pravidiel, osoby v obdobnom pracovnom
pomere k poskytovateľom výhier v zmysle článku 4. týchto Pravidiel a pre rodinných
príslušníkov týchto osôb. Rodinným príslušníkom dotknutej osoby pre účely tejto Súťaže je jej
manžel/ka, vlastné dieťa, dieťa zverené dotknutej osobe do náhradnej starostlivosti na základe

rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené dotknutej osobe do starostlivosti pred rozhodnutím súdu
o osvojení a rodič dotknutej osoby.

3. Podmienky Súťaže
3.1 Súťažným produktom pre účely Súťaže je združená dodávka elektrickej energie, konkrétne
produkt Vyhlasovateľa „Energia Výhodne II 2018“ (ďalej len „Produkt“).
3.2 Podmienky zaradenia záujemcu do Súťaže:
3.2.1 uzavretie Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť (ďalej
len „Zmluva“) alebo Dodatku k existujúcej Zmluve o združenej dodávke elektriny pre
odberateľov Domácnosť (ďalej len „Dodatok“) s Vyhlasovateľom na dobu určitú na web
stránke alebo na kontaktnom mieste pre zákazníkov SPP, v období od 01.09.2018 do
30.09.2018
3.2.2 prihlásenie sa do Súťaže spolu s uvedením kontaktných údajov záujemcu a s udelením súhlasu
so spracovaním osobných údajov na účely Súťaže najneskôr do 30.09.2018 24:00 hod. SELČ.
3.3 Súhlas s účasťou v Súťaži a so spracúvaním osobných údajov na účely Súťaže sa udeľuje písomne,
ústne prostredníctvom zaznamenávaného telefonického hovoru alebo elektronicky na
www.spp.sk, a to podľa toho, akým spôsobom sa uzatvára Zmluva alebo Dodatok k Zmluve
o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť.
3.4 Každý účastník Súťaže sa môže do Súťaže zapojiť viacnásobne, s jedným Produktom pre jedno
Odberné miesto samostatne. V prípade odstúpenia od Zmluvy, od Dodatku k Zmluve alebo v
prípade písomného odvolania súhlasu s účasťou v Súťaži a so spracúvaním osobných údajov na
účely Súťaže nebude zákazník Vyhlasovateľa zaradený do žrebovania a to vždy vo vzťahu k tej
Zmluve alebo Dodatku, od ktorých odstúpil alebo vo vzťahu ku ktorým odvolal Súhlas s účasťou
v Súťaži a so spracúvaním osobných údajov na účely Súťaže.
3.4 Prihlásením sa do Súťaže v súlade s bodom 3.2.2 týchto Pravidiel účastník Súťaže potvrdil, že sa
oboznámil s obsahom týchto Pravidiel, že s nimi súhlasí a že sa zaviazal ich dodržiavať.

4. Výhry
4.1 V Súťaži budú poskytnuté nasledovné ceny:
 30 x palivová karta v hodnote 90,00 EUR (slovom deväťdesiat eur) na čerpanie
pohonných hmôt na čerpacích staniciach Slovnaft (ďalej táto výhra len ako „Palivová
Karta“) – pre Zmluvy a Dodatky uzavreté na kontaktných miestach SPP alebo elektronicky,
4.2 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výhry (počet, druh) poskytnuté do Súťaže a nahradiť
ich inými výhrami podľa uváženia Vyhlasovateľa, ako aj meniť podmienky odovzdania výhier.

5. Žrebovanie
5.1 Žrebovanie výhercov Súťaže sa uskutoční do 30 pracovných dní od uplynutia lehoty na
prihlasovanie do Súťaže v priestoroch Vyhlasovateľa za účasti zástupcov Vyhlasovateľa
poverených žrebovaním. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín žrebovania. Presný
dátum a miesto konania žrebovania Súťaže budú zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa
www.spp.sk a na facebookovej fanpage „Vaše SPP“.
5.2 Výhercovia budú vyžrebovaní len z tých účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia
do Súťaže uvedené v týchto Pravidlách.

5.3 30 výhercov sa bude žrebovať pre výhru Palivová karta zo Zmlúv a Dodatkov uzavretých na
kontaktných miestach SPP alebo online.
5.4 Výsledky žrebovania budú výhercom oznámené najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa
žrebovania, a to prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo telefonicky. Výsledky žrebovania
budú zároveň v lehote uvedenej v tomto bode uverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa
www.spp.sk a na facebookovej fanpage „Vaše SPP“.

6. Odovzdanie výhry
6.1 Výhra Palivová Karta bude výhercovi odovzdaná do 10 pracovných dní odo dňa uverejnenia
výsledkov žrebovania na webovej stránke Vyhlasovateľa. Pred odovzdaním výhry bude výhercov
kontaktovať zástupca Vyhlasovateľa. Odovzdanie výhry zabezpečí Vyhlasovateľ zaslaním
poskytovateľom poštových služieb, osobne alebo kuriérom za dodržania podmienok uvedených
v týchto Pravidlách.
6.2 Vyhlasovateľ si pred odovzdaním každej výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu
skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná a ktorá získava výhru a nie je osobou podľa
bodu 2.2 týchto Pravidiel. Výherca je povinný v prípade osobného odovzdania výhry predložiť
zástupcovi Vyhlasovateľa k nahliadnutiu doklad preukazujúci jeho totožnosť.
6.3 V prípade, ak sa výhercom stane osoba, ktorá nespĺňa akékoľvek podmienky účasti v Súťaži,
alebo nespĺňa podmienky odovzdania výhry alebo je osoba definovaná v bode 2.2 týchto
Pravidiel, nevzniká jej nárok na výhru, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Vyhlasovateľa,
ak tieto Pravidlá neurčujú inak. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto
výhru bezodkladne do piatich (5) pracovných dní vrátiť Vyhlasovateľovi na základe výzvy
Vyhlasovateľa alebo nahradiť Vyhlasovateľovi plnú hodnotu výhry.
6.4 Výherca má právo odmietnuť prevzatie výhry. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom z
dôvodov na strane výhercu (napr. z dôvodov nesprávne uvedených kontaktných údajov) resp.
výherca výhru odmietne prevziať a/alebo sa zriekne výhry, prepadajú v prospech Vyhlasovateľa,
ktorý rozhodne o ich ďalšom použití. Výherca v takomto prípade stráca možnosť výhru prevziať.
Výherca nemá nárok požadovať od Vyhlasovateľa namiesto výhry akékoľvek ďalšie plnenia,
resp. inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
6.5 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť odovzdanie výhry ako verejnú udalosť.

7. Osobné údaje a osobnostné práva
7.1 Súťažiaci spolu s prihlásením do súťaže udelí podľa Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“)
Vyhlasovateľovi súťaže jedným zo spôsobov uvedených v bode 3.3 týchto Pravidiel súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum
narodenia, tel. číslo a e-mailová adresa, za účelom účasti v Súťaži (najmä, ale nie výlučne, v
spojení s vyhodnotením, žrebovaním, oznámením výsledkov Súťaže, a to aj prostredníctvom
zverejnenia mena, priezviska a miesta bydliska výhercov na webovej stránke Vyhlasovateľa,
odovzdaním výhier výhercom a/alebo overovaním výhercov), a zároveň s poskytnutím a
sprístupnením osobných údajov zmluvným partnerom Vyhlasovateľa, a to na dobu do
vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Súťaže, najviac na tri mesiace po
skončení Súťaže.

7.2 Súhlas so spracovaním údajov na daný účel je dobrovoľný a je možné ho bezplatne a kedykoľvek
odvolať elektronicky prostredníctvom online formulára dostupného na webovom sídle SPP na
podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov, na adrese zakaznickalinka@spp.sk,
písomne na adrese sídla SPP alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
7.3 Súťažiaci má právo:
 vyžadovať od SPP:
• potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané („právo na prístup k
osobným údajom“);
• ak sú jeho osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie
informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré SPP spracúva („právo byť
informovaný o spracúvaní“); SPP je oprávnený účtovať súťažiacemu primeraný
administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
• opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré SPP spracúva („právo na
opravu“);
• výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR;
najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich SPP získal alebo
spracúval, ak súťažiaci odvolá súhlas a SPP nemá iný právny základ na spracúvanie,
ak súťažiaci namieta voči spracúvaniu, alebo ak SPP spracúval osobné údaje
nezákonne („právo na vymazanie“);
• obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov
uvedených v GDPR; napríklad, ak súťažiaci oznámi, že SPP o ňom spracúva
nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do
ich opravy („právo na obmedzenie“);
• získanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol SPP v štruktúrovanom,
bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; súťažiaci má právo na prenos
týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
sú splnené podmienky uvedené v GDPR („právo na prenosnosť“);
 namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov,
ktoré sa ho týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely
priameho marketingu bez jeho súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s
takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
 namietať, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie SPP, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú
alebo ho podobne významne ovplyvňujú, ak GDPR neustanovuje inak („automatizované
rozhodovanie vrátane profilovania“);
 kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený SPP s účinkami od
momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie
konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne
číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle GDPR
môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.
7.4 Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby zverejňuje
Vyhlasovateľ aj prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana
súkromia a spracúvanie osobných údajov.

8. Zodpovednosť Vyhlasovateľa
8.1 Na výhry nie je právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“) účasť v Súťaži ani výhry nie je možné súdne
vymáhať.
8.2 Vyhlasovateľ neznáša žiadne náklady účastníkov Súťaže, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži a/alebo jej prevzatím.
8.3 Vyhlasovateľ Súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými účastníkmi Súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím,
zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.
8.4 Vyhlasovateľ Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby výhier a prípadné škody vzniknuté v
súvislosti s užívaním výhier.
8.5 Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry
alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu výhercu. Pri výhrach,
ktoré budú doručované poštovou prepravou, sú zásielky počas poštovej prepravy kryté v rámci
podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

9. Dane
9.1 Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmov v zmysle
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom odvodu na
verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a
doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení, pričom Vyhlasovateľ nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej
povinnosti výhercu Súťaže. Jednotlivá výhra v tejto Súťaži, Palivová karta (90 EUR ) nepodlieha
zdaneniu.

10. Záverečné ustanovenia
10.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže
podľa vlastného uváženia. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo úplne
nahradiť Pravidlá tejto Súťaže novými podmienkami resp. Pravidlami tejto Súťaže; zmeny alebo
nové podmienky resp. Pravidlá tejto Súťaže budú zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa.
Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo Súťaž odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez
udania dôvodu a poskytnutia náhrady, ako aj rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa
tejto Súťaže.
10.2 V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Vyhlasovateľa konečné a
záväzné. Ak sa Vyhlasovateľ dozvie, že výherca pre účely Súťaže poskytol nepravdivé údaje
alebo informácie, Vyhlasovateľ bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo Súťaže, pričom jeho
nárok na výhru tým zaniká.
10.3 Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov Súťaže zo Súťaže v prípade, že
by porušoval Pravidlá, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či
škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi Súťaže vzniknúť. Ďalej si Vyhlasovateľ vyhradzuje
právo vylúčiť zo Súťaže každého účastníka Súťaže, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru
podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo
poškodiť dobré meno Vyhlasovateľa.

10.4 Výsledky Súťaže, ktoré budú Vyhlasovateľom zverejnené v súlade s týmito Pravidlami, sú
konečné, bez možnosti odvolania. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny
vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Vyhlasovateľ a nie sú oprávnení
požadovať vyplatenie výhry vo finančnej hotovosti zodpovedajúcej cene výhry.
10.5 Účastníci Súťažiaci nemajú na základe tejto Súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek
iné plnenia zo strany vyhlasovateľa než na plnenia výslovne uvedené v týchto Pravidlách, pričom
aj samotný nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých podmienok v zmysle týchto
Pravidiel. Výherca nie je oprávnený požadovať od vyhlasovateľa Súťaže akékoľvek ďalšie
plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto Pravidlách.
10.6 Vzťahy vzniknuté medzi účastníkmi Súťaže a Vyhlasovateľom sa riadia týmito Pravidlami a
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

