Dodatok č. 1 k Štatútu súťaže Veľká letná súťaž
„Veľká letná súťaž sa predlžuje“

Čl. III Termín konania súťaže sa mení a nahrádza novým znením nasledovne:
1) Súťaž sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky a bude prebiehať
v období od 20.07.2021 do 15.10. 2021 (ďalej len „súťažné obdobie“).
2) Žrebovanie výhercov sa uskutoční: 16.10.2021 o 17:30 hod.
3) Výhry budú výhercom odoslané po dátume žrebovania, a to najneskôr do:
15.11.2021
Čl. IV Podmienky účasti v súťaži sa bod 1 prvá odrážka sa mení a nahrádza novým
znením nasledovne:
1) 2) Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá:
 je zákazníkom SPP. Za zákazníka SPP sa považuje každá fyzická osoba, ktorá má
platne uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke zemného plynu alebo zmluvu o
združenej dodávke elektriny s dátumom uzavretia najneskôr ku dňu ukončenia
trvania súťaže, t.j. ku dňu 15.10. 2021, na základe čoho bolo dotknutej fyzickej osobe
pridelené zákaznícke číslo.
Čl. IV Podmienky účasti v súťaži sa bod 8 mení a nahrádza novým znením
nasledovne:
Organizátor vyžrebuje zo súťažiacich, ktorí splnili podmienky súťaže, štyroch
výhercov. Žrebovanie výhercov sa uskutoční prostredníctvom nezávislej osoby
poverenej organizátorom dňa 16.10.2021 o 17:30 hod. náhodným výberom.
Čl. VII Zverejnenie výhercov a odovzdanie výhry sa bod 1 mení a znie nasledovne:
Výhry budú výhercom zaslané najskôr do 15.11.2021.

Všetky ostatné ustanovenia, neupravené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené v platnosti.
V Bratislave 01. 10. 2021

Štatút súťaže
„Veľká letná súťaž“
Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky a pravidlá
spotrebiteľskej súťaže s názvom „Veľká letná súťaž“, ktorá bude prebiehať na internetovej
stránke https://velkasutaz.spp.sk/ (ďalej len „štatút“).
I. Účel súťaže
Účelom súťaže je propagácia značky SPP, zvyšovanie povedomia o ochrane životného
prostredia, zvyšovanie povedomia o úsporách energií a energetickej efektívnosti a podpora
predaja produktov a služieb SPP.
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
1) Súťaž sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky a bude prebiehať
v období od 20.07.2021 do 30.09.2021 (ďalej len „súťažné obdobie“).
2) Žrebovanie výhercov sa uskutoční: 04.10.2021 o 17:30 hod.
3) Výhry budú výhercom odoslané po dátume žrebovania, a to najneskôr do:
31.10.2021
IV. Podmienky účasti v súťaži
1) 2) Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá:
 je zákazníkom SPP. Za zákazníka SPP sa považuje každá fyzická osoba,
ktorá má platne uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke zemného plynu
alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny s dátumom uzavretia najneskôr
ku dňu ukončenia trvania súťaže, t.j. ku dňu 30.09. 2021, na základe čoho
bolo dotknutej fyzickej osobe pridelené zákaznícke číslo.
 splní podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte,
 potvrdí súhlas s účasťou v tejto súťaži,
 má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky.
2) Súťažiaci
sa
zapojí
do
súťaže
tak,
že
na
internetovej
stránke
https://velkasutaz.spp.sk/ vyplní súťažný formulár, do ktorého zároveň vloží fotografiu
svojho obľúbeného miesta v prírode, nachádzajúceho sa na území Slovenskej
republiky, ktoré podľa osobnej mienky súťažiaceho má význam chrániť pred ľudským
zásahom. Fotografia nesmie obsahovať či zachytávať akúkoľvek na základe
fotografie identifikovateľnú fyzickú osobu. Každý súťažiaci môže do súťažného
formuláru vložiť len jednu fotografiu, pričom súťažný formulár môže vyplniť a odoslať
len jedenkrát. Fotografie vložené do súťažného formulára budú zverejnené na
internetovej stránke https://velkasutaz.spp.sk/
3) Vložením fotografie do súťažného formulára a jeho odoslaním zároveň súťažiaci
udeľuje organizátorovi, v zmysle ustanovení § 65 a nasledujúcich zákona č. 185/2015
Z. z., Autorský zákon, bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie diela, ktorým je
predmetná fotografia. Licencia sa udeľuje predovšetkým, avšak nielen, v rozsahu
zverejnenia, archivácie, reprodukcie, šírenia a publikovania diela a k akémukoľvek
využitiu, najmä k využitiu na reklamné, propagačné a marketingové činnosti
organizátora. Organizátor nie je povinný licenciu využiť a je oprávnený dielo pre účely
jeho využitia. Pokiaľ je na akékoľvek ďalšie nakladanie s dielom potrebný súhlas

súťažiaceho, má sa za to, že bol tento súhlas výslovne udelený vložením fotografie
do súťažného formulára a jeho odoslaním. Organizátor nenesie zodpovednosť voči
tretím osobám v súvislosti s poskytnutím súťažných fotografií a udelením licencie,
vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných
právnych predpisov upravujúcich autorské právo a právnych predpisov upravujúcich
ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov.
4) Bližšie informácie o jednotlivých zmluvách a podmienkach sú zverejnené na
webovom sídle organizátora súťaže www.spp.sk.
5) Organizátor si vyhradzuje právo vymazať zverejnenú fotografiu súťažiaceho
v prípade, ak dotknutá fotografia nesúvisí s predmetom súťaže, nespĺňa podmienky
súťaže alebo je v rozpore s dobrými mravmi, a vylúčiť na tomto základe zo súťaže
súťažiaceho, ktorý dotknutú fotografiu v súťaži použil.
6) O skutočnosti, či konkrétna fotografia súťažiaceho spĺňa podmienky súťaže v zmysle
tohto štatútu, rozhoduje organizátor.
7) Do žrebovania o výhru bude zaradený každý súťažiaci, ktorý v čase trvania súťaže
splnil podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte.
8) Organizátor vyžrebuje zo súťažiacich, ktorí splnili podmienky súťaže, štyroch
výhercov. Žrebovanie výhercov sa uskutoční prostredníctvom nezávislej osoby
poverenej organizátorom dňa 04.10.2021 o 17:30 hod. náhodným výberom.
9) Informácie o výsledkoch žrebovania a výhercoch budú zverejnené dňa .... na
webovom sídle organizátora www.spp.sk (ďalej len „webové sídlo“). Výhercovia budú
zároveň kontaktovaní organizátorom emailom. Výherca súťaže súhlasí so
zverejnením svojho mena a priezviska, na webovom sídle organizátora.
V. Ochrana osobných údajov
1) Súťažiaci udeľuje organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných
údajov pre účely realizácie a vyhodnotenia tejto súťaže, a to v rozsahu meno, priezvisko,
korešpondenčná adresa a e-mailová adresa. Súhlas sa udeľuje dobu nevyhnutne potrebnú
na účely tejto súťaže.
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
osobneudaje@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.
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 obdŕžať 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.
4) 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
1) Výhrami v súťaži sú:
Hlavná cena – víkendový pobyt pre dve osoby v Kubínyiovskom kaštieli vo Vyšnom Kubíne,
kniha AHA 100 od Tomáša Kompaníka, poukaz na členstvo hikemates.sk na rok 2022
1. miesto – dotykové smart hodinky Suunto 9 Peak, kniha AHA 100 od Tomáša Kompaníka,
poukaz na členstvo hikemates.sk na rok 2022
2. miesto – fotoaparát Canon Zoemini C, vrátane 20 ks fotopapiera Canon ZINK, kniha AHA
100 od Tomáša Kompaníka, poukaz na členstvo hikemates.sk na rok 2022
3. miesto – veci od značky Ľúbené v hodnote 150 EUR, kniha AHA 100 od Tomáša
Kompaníka, poukaz na členstvo hikemates.sk na rok 2022

2) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť druh a/alebo počet výhier poskytnutých do
súťaže a nahradiť ich inými výhrami podľa uváženia organizátora.
VII. Zverejnenie výhercov a odovzdanie výhry
1) Výhry budú výhercom zaslané najskôr do 31.10.2021.
2) Výhra bude zaslaná (poštou alebo kuriérom) na adresu, ktorú zákazník uvedie ako svoju
korešpondenčnú adresu pri podpise zmluvy.
3) V prípade, ak sa výhru nepodarí výhercovi doručiť na korešpondenčnú adresu v zmysle
bodu 2 tohto článku, a výherca zároveň neuvedie inú korešpondenčnú adresu alebo sa

organizátorovi nepodarí výhercu telefonicky kontaktovať, výherca výhru neprevezme, alebo
bude výhercom uvedená nesprávna korešpondenčná adresa alebo nesprávny telefónny
kontakt a z tohto dôvodu nebude možné výhru doručiť, výhra prepadne v prospech
organizátora.
VIII. Osobitné ustanovenie
1) Ak sa preukáže, že konkrétny výherca sa súťaže zúčastnil v rozpore s podmienkami
súťaže uvedenými v tomto štatúte, dotknutý výherca stratí nárok na výhru a výhra
prepadá v prospech organizátora.
2) Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti
s ich účasťou v súťaži alebo získaním a prevzatím výhry.
3) 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 (ďalej
len „zákon o dani z príjmov“). Výhra je v zmysle ........... zákona o dani z príjmov
oslobodená od dane v hodnote do 350 eur. Výherca zodpovedá za splnenie svojich
daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej výhry.
4) Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry, a to najmä
v prípade, že výhra presahuje danú hranicu oslobodenia od dane z príjmov fyzickej
osoby / výhercu (nad 350 eur).
5) Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor súťaže
nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry
výhercom.
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 zverejneniu tohto
štatútu
13) Štatút súťaže je zverejnený na webovom sídle organizátora počas celého obdobia
trvania súťaže.
V Bratislave, .2021

