Štatút súťaže
„Registrácia e-mailov“
2. etapa
Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže „Registrácia e-mailovej adresy“ a je jediným,
záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž (ďalej len „štatút“).
I. Účel súťaže
Účelom súťaže je zabezpečenie e-mailových kontaktov zákazníkov so zámerom rozvoja online
komunikácie s nimi a zlepšenia starostlivosti o nich.
II. Organizátor súťaže
Organizátor súťaže je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a. s., so sídlom Mlynské nivy
44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2749/B, (ďalej len „SPP“ alebo „organizátor“).
III. Termín konania súťaže
Súťaž bude prebiehať v štyroch intervaloch:
Intervaly
súťaže
I.

Trvanie intervalov
1.6. – 31.7. 2018

II.

1.8. – 30.9. 2018

III.
IV.

1.10. – 30.11. 2018
1.12. – 31.12. 2018

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)
9)

Termín
Termín
prihlásenia sa odoslania/odovzdania
o výhru
výhry
september 2018
31. august 2018
november 2018
10. 10. 2018 31. október 2018
31. december
január 2019
10. 12. 2018
2018
február 2019
10.1. 2019
31. január 2019
Dátum
žrebovania
10. 8. 2018

IV. Podmienky účasti v súťaži
Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.
Súťaž je určená iba pre zákazníkov SPP segmentu Domácnosti, t.j. pre fyzické osoby, ktoré
majú v čase poskytnutia svojich údajov podľa čl. IV, bodu 3 tohto štatútu s SPP platne
uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke plynu a/alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny.
Do žrebovania bude zaradený automaticky každý zákazník SPP segmentu Domácnosti
s výlukou osôb podľa čl. VIII, bodu 1 tohto štatútu, ktorý vyplní povinné polia vo formulári na
stránke www.spp.sk/email a formulár odošle.
Žrebovanie výhercov po ukončení jednotlivých intervalov súťaže sa uskutoční vždy iba z tých
účastníkov súťaže, ktorí v uvedenom intervale zaregistrovali svoj e-mail.
Zo súťaže budú vylúčení výhercovia predchádzajúcej 1. etapy súťaže (máj 2017-jún 2018).
Registrujúci sa počas jednotlivých intervalov, ktorí vyplnia vo formulári na stránke
www.spp.sk/email aj nepovinné pole: Zákaznícke číslo, budú zaradení do žrebovania ešte raz,
v najbližšom nasledujúcom intervale.
Zákazníci SPP registrujúci sa v poslednom intervale súťaže, ktorí na stránke
www.spp.sk/email vyplnia aj nepovinný údaj: Zákaznícke číslo, budú do žrebovania 10.1.2019
zaradení dvakrát.
Účastník súťaže sa môže súťaže zúčastniť iba v prípade, ak má doručovaciu adresu na
území Slovenskej republiky.
Výherca súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena a priezviska, na webovom sídle
organizátora www.spp.sk.

V. Ochrana osobných údajov
Súťažiaci udeľuje organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných
údajov, ktorými sú údaje poskytnuté pri registrácii v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová
adresa, vrátane zverejnenia výsledkov súťaže podľa čl. IV, bodu 9 tohto štatútu, na
nevyhnutne potrebnú dobu na účely tejto súťaže.
2) Súťažiaci berie na vedomie, že zakliknutím príslušného políčka pri vyplnení a odoslaní
formulára udeľuje súťažiaci v súlade s ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“)
organizátorovi (i) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu údajov
uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP alebo poskytnutých
inou preukázateľnou formou SPP, najmä mena, priezviska, poštovej adresy, e-mailovej
adresy, telefónneho čísla, prípadne zákazníckeho čísla na marketingové účely, ako aj
s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov starostlivo vybraným tretím
stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmienok
dojednaných s SPP v písomnej zmluve, a (ii) súhlas so zasielaním nevyžiadaných
obchodných ponúk pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách SPP, alebo
tretích osôb vrátane newsletter-a alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a
to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym
telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami.
3) 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.
4) 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“);
1)

2

 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.
5)

1)

2)

1)

2)
3)

4)

5)

1)
2)

Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby
zverejňuje organizátor aj prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke
Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.
VI. Výhra
Výhrami spolu vo všetkých intervaloch súťaže sú: 4x peňažná výhra vo výške 1.152,47 eur (čo
predstavuje 1.000 eur po zrazení dane zrážkou) a 80x palivová karta na čerpaciu stanicu
Slovnaft, každá v hodnote 90 eur.
V každom intervale súťaže bude vyžrebovaný jeden výherca finančnej výhry vo výške
1.152,47 eur (netto 1.000 eur).
V každom intervale súťaže budú vyžrebovaní dvadsiati výhercovia palivovej karty na čerpaciu
stanicu Slovnaft, každá v hodnote 90 eur.
VII. Zverejnenie výhercov a odovzdanie výhry
Zverejnenie výsledkov žrebovania sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po termíne
prihlásenia sa o výhru v zmysle čl. III, ich zverejnením na webovom sídle organizátora
(www.spp.sk/email).
Výherca bude po vylosovaní upovedomený o výhre elektronickou poštou na e-mailovú adresu,
uvedenú v registrácii.
Výherca sa prihlasuje o výhru u organizátora v termínoch (vrátane) uvedených v čl. III tohto
štatútu poskytnutím kontaktných údajov na odoslanie/doručenie výhry:
a) v prípade výhercu finančnej hotovosti: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska,
názov banky, číslo účtu vo formáte IBAN, SWIFT/BIC,
b) v prípade výhercu palivovej karty: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne
číslo.
V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi údaje uvedené v čl. VII, bode 3 do
stanoveného termínu (vrátane) alebo ak odmietne výhru prevziať, výhra prepadá v prospech
organizátora.
Výhra - finančná suma bude poukázaná výhercovi prevodom na účet. Výhra - palivová karta
bude výhercom zaslaná poštou na adresu, ktorú súťažiaci uvedie po prihlásení sa o výhru.

VIII. Osobitné ustanovenie
Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci SPP a ich rodinní príslušníci (manžel/manželka
a vyživované deti).
Výhercovia potvrdia mailovým Čestným prehlásením, že nie sú zamestnancami SPP ani ich
rodinnými príslušníkmi podľa čl. VIII, bodu 1 tohto štatútu.
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Ak sa preukáže, že výherca súťaže je vylúčenou osobou podľa čl. VIII, bodu 1 tohto štatútu,
resp. sa preukáže, že výherca súťaže sa súťaže nezúčastnil v súlade s podmienkami
uvedenými v tomto štatúte, výhercovi nevznikne nárok na výhru a výhra prepadá v prospech
organizátora.
4) Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v súťaži alebo získaním a prevzatím výhry.
5) Výhra zo súťaže (finančná alebo vecná) je predmetom dane z príjmu fyzickej osoby v zmysle
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, avšak v hodnote do
350 € je u výhercu (FO) od dane z príjmov oslobodená. Finančná výhra 1.000 € je výhercovi
odosielaná netto, po zrazení dane 19% zo sumy nad limit oslobodenia, a to zo strany
organizátora súťaže.
6) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok.
7) Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci účastníci súťaže svoj súhlas s podmienkami tohto
štatútu.
8) Organizátor vylúči zo súťaže účastníka, ktorý nesúhlasí so svojou účasťou v súťaži a požiada
o to organizátora.
9) Organizátor je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí porušia podmienky súťaže alebo
budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
10) Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose
dát elektronickými prostriedkami.
11) Pri sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov
v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko organizátora.
12) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo
upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, vrátane zmeny výhier, ako aj právo súťaž predĺžiť,
skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrad.
Zmenu alebo úpravu pravidiel alebo podmienok súťaže sa organizátor zaväzuje zverejniť
rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže.

3)

V Bratislave, 31.5.2018
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