Št#tút súť#že
„Vyhr#j lístky n# futb#lový Superpoh<r“
Tento št(tút predst(vuje jediný z4v5zný dokument podrobne upr(vujúci
pr(vidl4 súť(že „Vyhr(j lístky n( futb(lový Superpoh4r“ (ď(lej len (ko „súť(ž“)
t(k, (by podmienky tejto súť(že bolipresne ( zrozumiteľne určené (ď(lej len
„št(tút“).

1. N<zov súť#že
„Vyhr(j lístky n( futb(lový Superpoh4r“ (ď(lej len (ko „súť(ž“).

2. Org#ni z<tor súť#že # zmluvní p#rtneri
2.1 Org(niz4torom súť(že je spoločnosť SLOVNAFT, (. s. so sídlom Vlčie hrdlo
1, 824 1 2
Br(tisl(v(, IČO: 31 322 832, z(pís(n4 v Obchodnom registri Okresného súdu
Br(tisl(v( I, odd.: S(, vložk( č.: 426/B (ď(lej len „org(niz4tor“ (lebo
„SLOVNAFT, (.s.“).
2.2 Technickým re(liz4torom súť(že je spoločnosť Elite Solutions s.r.o. so
sídlom Mikul4 šsk( 5,811 01 Br(tisl(v(, IČO: 36760960 , z(pís(n4 v
Obchodnom registri Br(tisl(v( I, odd. Sro, vl.č.45358/B (ď(lej len „technický
re(liz4tor“). Technický re(liz4tor nespr(cov4v( (ni nedrží
ži(dne osobné d4t( v priebehu celej súť(že.

3. Obdobie # miesto k on#ni# sú ť#že
3.1 Súť(ž prebieh( n( str4nke
www.superpoh(r.eu
( trv4 v období od 4. 6. 2018 do 15. 6. 2018 (vr4t(ne).

4. Podmienky úč#sti v súť#ži
4.1 K(ždý súť(ži(ci, ktorý s( do súť(že z(pojí, d4v( org(niz4torovi svojou
úč(sťou v súť(ži
súhl(s s pr(vidl(mi ( podmienk(mi súť(že bez výhr(d.
4.2 Súť(že s( nemôžu zúč(stniť osoby podieľ(júce s( n( prípr(ve súť(že.
Súť(že s( ď(lej nem(jú pr4vo zúč(stniť blízke osoby (§116 z4kon( č. 40/1964
Zb. Obči(nsky z4konník v znení neskorších predpisov) osôb uvedených v
predch4dz(júcej vete.

4.3 Súť(že s( nemôžu zúč(stniť osoby podieľ(júce s( n( prípr(ve súť(že.
Súť(že s( ď(lej nem(jú pr4vo zúč(stniť blízke osoby (§116 z4kon( č. 40/1964
Zb. Obči(nsky z4konník v znen í neskorších predpisov) osôb uvedených v
predch4dz(júcej vete.
4.4. Ak s( preuk4že, že výherc( je osobou, ktor4 nem(l( pr4vo zúč(stniť s(
súť(že (lebo nespĺň( podmienky súť(že, výhr( s( mu neodovzd4 ( ost4v(
m(jetkom org(niz4tor(. V príp(de, (k osob(, kto r4 nem(l( pr4vo zúč(stniť s(
súť(že už výhru prevz(l(, je povinn4 n( z4kl(de písomnej výzvy org(niz4tor(
výhru org(niz4torovi vr4tiť, respektíve n(hr(diť org(niz4torovi plnú hodnotu
príslušnej výhry.

5. P odmienky z#pojeni# s# do súť#že
5.1 Do žrebov(ni( bude z(r(dený k(ždý Úč(stník Súť(že, ktorý n(vštívi
str4nku www.superpoh(r.eu ( v dobe trv(ni( súť(že z(nech4 svoj e - m(il v
súť(žnej sekcii. Úč(stník Súť(že udeľuje svoj súhl(s s úč(sťou v Súť(ži podľ(
týchto Pr(vidiel, súhl(s so znením
Pr(vidiel bez výhr( d ( s príp(dným prij(tím výhry spôsobom podľ( Pr(vidiel.
Uspori(d(teľ Súť(že nie je zodpovedný z( technické či progr(mové chyby (
omyly vzniknuté poč(s Súť(že.

6. Žrebov#nie, výhry # overenie výhercov
Žrebov#nie
6.1 Žrebov(nie s( uskutoční po ukončení súť(že, n(jneskôr dň( 18. jún( 2018,
kedy budú
vyžrebov(ní všetci výhercovi( v súť(ži.
6.2 Do žrebov(ni( je z(r(dený k(ždý, kto splní podmienky súť(že podľ( bodu
5. tohto št(tútu.
6.3 Žrebov(ť s( bude zo všetkých súť(ži(cich spĺň(júcich podmienky bodu 5.
(Podmienky z(pojeni( s( do súť(že) tohto št(tútu, ( to n4hodným
vyžrebov(ním 25 výhercov 2 lístkov ( ich n4hr(dníkov. U vyžrebov(ných
výhercov bude overené splnenie všetkých podmienok spotrebiteľskej súť(že. V
príp(de, že výherc( podmienky nesplnil, bude zo zozn(mu výhercov vylúčený.
V príp(de, že zozn(m výhercov po zohľ(dnení podmienok spotrebiteľskej
súť(že nebude úplný, prebehne ď(lšie žrebov(nie (n(logicky vyššie
uvedenému.
Výhry
6.4 Hl(vnou výhrou sú vstupenky n( fin4le česko - slovenského Superpoh4r( ,

ktorý s( uskutoční dň( 29. jún( 2018 v Br(tisl(ve n( P(sienkoch. K(ždý
výherc( z( celkového počtu 25 získ( dve vstupenky (spolu 50 lístkov).
6.5 Ozn4menie výhercov prebehne prostredníctvom zverejneni(, ( to n(
internetovej str4nke
www.superpoh(r.eu
.
6.6 Zverejnenie výhercov bude obs(hov(ť: meno spolu s prvým písmenom
priezvisk(, mesto.
6.7 Výhry do súť(že poskytl( spoločnosť SLOVNAFT, (. s..
Overenie výhercov
6.8 Po vyžrebov(ní výhercu bude prebieh(ť kont(ktov (nie výhercu e - m(ilom.
Kont(ktov(nie výhercov s( bude uskutočňov(ť poč(s 4 pr(covných dní
n(sledujúcich po dni, kedy s( kon(lo žrebov(nie. V príp(de, (k nebude možné
s( s výherc(mi poč(s 4 pr(covných dní op(kov(ne 2x skont(ktov(ť, výherc(
str4c( n4rok n( v ýhru.

7. Všeobecné ust#noveni#
7.1 Org(niz4tor si vyhr(dzuje pr4vo súť(ž poč(s jej trv(ni( kedykoľvek zrušiť,
zmeniť jej pr(vidl4, št(tút súť(že (lebo podmienky súť(že.
7.2 Org(niz4tor si ď(lej vyhr(dzuje pr4vo vylúčiť zo súť(že osoby, ktoré
nespĺň(jú podmienky úč(sti n( súť(ži st(novené týmito pr(vidl(mi súť(že
(lebo ktorých kon(nie (/(lebo obs(h je nedovolené/ý (/(lebo je v rozpore s
dobrými mr(vmi.
7.3 V príp(de podoz reni( zo zneužív(ni( pr(vidiel súť(že úč(stníkom súť(že,
(ko (j v príp(de spr4v(ni( úč(stník( súť(že v rozpore s dobrými mr(vmi, je
org(niz4tor opr4vnený jednostr(nne vylúčiť t(kého úč(stník( zo súť(že, ( to (j
bez jeho vedomi(.
7.4 V príp(de rozporu ust( novení týchto pr(vidiel súť(že ( prop(g(čných
m(teri4lov týk(júcich s( súť(že, nej(sností týk(júcich s( výkl(du týchto
pr(vidiel súť(že (lebo
prop(g(čných m(teri4lov s( budú (plikov(ť ( m(jú prednosť príslušné
ust(noveni( týchto pr(vidiel súť(že v (ktu4lno m znení.
7.5 Súť(ži(ci nem(jú pr4vo pož(dov(ť peň(žné plnenie výmenou z( výhry v
súť(ži (ni pož(dov(ť z4meny v položk4ch pri výhr(ch ( nem(jú n4rok n(
(kékoľvek iné plneni( zo str(ny org(niz4tor( (ko tie, ktoré sú uvedené v týchto
pr(vidl4ch súť(že.

7.6 Org(niz4tor súť(že nezodpoved4 z( príp(dné nedoručenie výhry
spôsobené zo str(ny
výhercu n( kont(ktné úd(je výhercu uvedené v e - m(ily.
7.7 Org(niz4tor súť(že si vyhr(dzuje pr4vo zmeniť počet ( druh výhier
poskytnutých do súť(že.
7.8 Org(niz4tor nehr(dí súť(ži(cim ži(dne n4kl(dy, ktoré im vzniknú v
súvislosti s ich úč(sťou n( súť(ži, resp. v súvislosti s výhrou v súť(ži.
7.9 Súť(ži(ci, ktorý poskytol svoje osobné úd(je, zodpoved4 z( to, že
poskytnuté osobné úd(je sú spr4vne, úplné, (ktu4lne ( pr(vdivé. S úť(ži(ci
z(pojením do súť(že potvrdí, že bol
org(niz4torom obozn4mený s podmienk(mi spr(cúv(ni( svojich osobných
úd(jov, ( že mu boli zn4me všetky potrebné inf orm4cie v súl(de s N(ri(dením
1 ( z4konom o ochr(ne osobných úd(jov 2 (ď#lej #j len #ko „Z-kon o o chr#ne
osobných úd#jov“) .
7.10 Ust(noveni( tohto št(tútu súť(že, s(motný priebeh súť(že ( vyhodnotenie
jej výsledkov
s( ri(di( ust(noveni(mi § 845 ( n(sledujúcimi z4kon( č. 40/1964 Zb.
Obči(nsky z4konník v
znení neskorších predpisov.

8. Súhl#s s pr#vidl#mi súť#že # so spr#cú v#ním osobných
úd#jov
8.1 Úč(stník súť(že svojou úč(sťou n( súť(ži vyj(druje svoj súhl(s s jej
pr(vidl(mi ( z(v5zuje s( ich dodrži(v(ť v zmysle týchto pr(vidiel súť(že.
8.2 Z(pojením do súť(že vyj(druje úč(stník org(niz4to rovi svoj súhl(s so
spr(cov(ním osobných úd(jov v súl(de s týmito pr(vidl(mi súť(že, n(jm5 s
týmto čl4nkom ( jeho Prílohou č.1. Vyj(drením súhl(su s týmito pr(vidl(mi
súť(že ( súhl(su so spr(cov(ním svojich osobných úd(jov d4v( úč(stník v
zmysle N(ri(deni( ( z 4kon( o ochr(ne osobných úd(jov org(niz4torovi –
spoločnosti SLOVNAFT, (.s., dobrovoľne súhl(s so spr(cúv(ním svojich
osobných úd(jov v rozs(hu: em(il, meno, priezvisko, (dres(, telefónne číslo.
8.3 Súhl(s so spr(cúv(ním osobných úd(jov je možné ke dyk oľvek odvol(ť, (
to z(sl(ním e - m(ilovej spr4vy úč(stníkom súť(že n( em(ilovú (dresu:
info@slovn(ft.sk, pričom odvol(nie súhl(su je účinné ok(mihom t(kéhoto
doručeni( odvol(ni( súhl(su org(niz4torovi. Org(niz4tor je opr4vnený
spr(cúv(ť osobné úd(je úč(stník ov poč(s obdobi( kon(ni( súť(že (ž 2
(slovom: dv() týždne od jej ukončeni(, resp. (ž kým úč(stník neodvol4 svoj
súhl(s podľ(

predch4dz(júcej vety, podľ( toho, čo n(st(ne skôr.
8.4 Úč(stník súť(že súhl(sí s tým, že org(niz4tor môže osobné úd(je
úč(stník( s úť(že v rozs(hu uvedenom v bode 2 tohto čl4nku z(zn(men4v(ť
do inform(čného systému Podnikovej komunik4cie org(niz4tor( .
8.5 Osobné úd(je nebudú sprístupnené ( nebude doch4 dz(ť k cezhr(ničnému
prenosu do tretích kr(jín.
1 N(ri(denie Európskeho p(rl(mentu ( R(dy (EÚ) 2016/679 z 27. (príl( 2016 o
ochr(ne fyzických osôb pri spr(cúv(ní osobných úd(jov ( o voľnom pohybe
t(kýchto úd(jov, ktorým s( zrušuje smernic( 95/46/ES (všeobecné n(ri(denie
o ochr(ne úd(jov).
2 Z4kon č. 18 /2018 Z. z. o ochr(ne osobných úd(jov ( o zmene ( doplnení
niektorých z4konov .
8.6 Zverejnenie výhercov n( str4nke www.superpoh(r.eu bude obs(hov(ť:
1. meno výhercu spolu s prvým písmenom priezvisk(,
2. n4zov obce bydlisk( výhercu.
8.8 Úč(stník súť(že (ko dotknut4 osob( m4 pr4vo n( opr(vu nespr4vnych,
neúplných (lebo
ne(ktu4lnych osobných úd(jov, likvid4ciu ( lebo blokov(nie osobných úd(jov (
ď(lšie uvedené v príslušných ust(noveni(ch N(ri(deni( ( z 4kon( o ochr(ne
osobných úd(jov. Úč(stník súť(že (ko dotknut4 osob( vyhl(suje, že mu týmito
pr(vidl(mi súť(že boli poskytnuté všetky inform4cie podľ( príslušných ust
(novení N(ri(deni( ( z 4kon( o ochr(ne osobných úd(jov ( že poskytnuté
osobné úd(je sú pr(vdivé ( boli poskytnuté slobodne.
8.9 Úč(stník m4 z4roveň pr4vo n( prístup k osobným úd(jom týk(júcich s(
úč(stník(, pr4vo n( opr(vu osobných úd(jov, pr4vo n( vym(z(n ie osobných
úd(jov, pr4vo n( obmedzenie spr(cúv(ni( osobných úd(jov, pr4vo n(miet(ť
spr(cúv(nie osobných úd(jov, (ko (j pr4vo n( prenosnosť svojich osobných
úd(jov v súl(de s N(ri(dením ( z4konom o ochr(ne osobných úd(jov.
8.10 Úč(stník súť(že v súl(de s ust(noveni(mi príslušných pr4vnych predpisov,
n(jm5 N(ri(deni( ( z 4kon( o ochr(ne osobných úd(jov, § 3 ods. 3 z4kon( č.
147/2001 Z. z. o rekl(me ( o zmene ( doplnení niektorých z4konov v znení
neskorších predpisov ( v súl(de s ust(novením § 62 z4kon( č. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunik4ci4ch v znení neskorších predpisov týmto udeľuje
org(niz4torovi (lebo p(rtnerovi súhl(s so z(sl(ním „newsletter(“ – e - m(ilu
obs(hujúceho inform4cie k fin4lovému česko - slovenského Superpo h4ru n(
em(ilovú (dresu z(d(nú úč(stníkom pri registr4cii do súť(že. Odvol(nie
súhl(su podľ( predch4dz(júcej vety možno n(hl4siť z(sl(ním em(ilovej spr4vy
n( em(ilovú (dresu: info@slovn(ft.sk. Úč(stník m4 pr4vo n(miet(ť
spr(cúv(nie osobných úd(jov, ktoré s ( ho týk(jú, n( účel pri(meho

m(rketingu (z(siel(ni( inform(čných let4kov – newsletter( v zmysle tohto
bodu) vr4t(ne profilov(ni( v rozs(hu, v (kom súvisí s pri(mym m(rketingom.
Ak úč(stník n(mietne spr(cúv(nie osobných úd(jov n( tento účel pri(meho
m(rket ingu, org(niz4tor (ni p(rtner ď(lej osobné úd(je n( účel pri(meho
m(rketingu nebudú spr(cúv(ť.
8.11 Ost(tné inform4cie ( poučeni( týk(júce s( osobných úd(jov ( ich
spr(cúv(ni( sú uvedené v Prílohe č. 1 týchto pr(vidiel súť(že.

9 . Zodpovedn< osob#
9 .1 N ( bezpečné spr(cúv(nie osobných úd(jov ( sú l(d spr(cúv(ni( s
N(ri(dením ( z 4konom o ochr(ne osobných úd(jov dohli(d( Zodpoved n4
osob(, n( ktorú s( v príp(de upl(tneni( svojich pr4v môžete obr4tiť:
Kont(ktné úd(je Zodpovednej osoby:

Entry Net, s.r.o.

E - m(il :

zodpovedn(osob(gdpr@slovn(ft.sk

Korešpondenčn4 (dres( :

Zodpovedn4 osob( GDPR,
SLOVNAFT, (.s.,
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Br(tisl(v(

10 . V#še pr<v# podľ# N #ri#deni# # z <kon# o ochr#ne osobných
úd#jov
Pr<vo n# prístup
10.1 M4te pr4vo n( poskytnutie kópie osobných úd(jov, ktoré o v4s m4me k
dispozícii, (ko (j n( inform4cie o tom, (k o v(še osobné úd(je použív(me. Vo
v5čšine príp(dov v4m budú v(še osobné úd(je poskytnuté v písomnej listinnej
forme, poki(ľ nepož(dujete iný spôsob ich poskytnuti(. Ak ste o poskytnutie
týchto inform4cií poži(d(li elektronickými prostriedk(mi, budú v4m poskytnuté
elektronicky, (k to bud e technicky možné.
Pr<vo n# opr#vu
10.2 Prijím(me primer(né op(treni(, (by sme z(bezpečili presnosť, úplnosť (
(ktu4lnosť inform4cií, ktoré o v4s m4me k dispozícii. Ak si myslíte, že úd(je,
ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné (lebo ne(ktu4lne, pro sím,
nev4h(jte n4s poži(d(ť, (by sme tieto inform4cie upr(vili, (ktu(lizov(li (lebo
doplnili.

Pr<vo n# vym#z#nie
10.3 M4te pr4vo n4s poži(d(ť o vym(z(nie v(šich osobných úd(jov, n(príkl(d
v príp(de, (k osobné úd(je, ktoré sme o v4s získ(li, už vi(c nie sú potrebné n(
n(plnenie pôvodného účelu spr(cúv(ni(. V(še pr4vo je vš(k potrebné posúdiť
z pohľ(du všetkých relev(ntných okolností. N(príkl(d, môžeme m(ť určité
pr4vne ( regul(čné povinnosti, čo zn(men4, že nebudeme môcť v(šej ži(dosti
vyhovieť.
Pr<vo n# obmedzenie spr#cúv#ni#
10.4 Z( určitých okolností ste opr4vnení n4s poži(d(ť, (by sme prest(li
použív(ť v(še osobné úd(je. Ide n(príkl(d o príp(dy, keď si myslíte, že osobné
úd(je, ktoré o v4s m4me, môžu byť nepresné (lebo keď si myslíte, že už v(še o
sobné úd(je nepotrebujeme využív(ť.
Pr<vo n# prenosnosť úd#jov
10.5 Z( určitých okolností m4te pr4vo poži(d(ť n4s o prenos osobných úd(jov,
ktoré ste n4m poskytli, n( inú tretiu str(nu podľ( v4šho výberu. Pr4vo n(
prenosnosť s( vš(k týk( len osobných úd (jov, ktoré sme od v4s získ(li n(
z4kl(de súhl(su (lebo n( z4kl(de zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných
str4n.
Pr<vo n#miet#ť
10.6 M4te pr4vo n(miet(ť voči spr(cúv(niu úd(jov, ktoré je z(ložené n( n(šich
legitímnych opr4vnených z4ujmoch. V príp(de, (k nem4me presvedči vý
legitímny opr4vnený dôvod n( spr(cúv(nie ( vy pod4te n4mietku, nebudeme
v(še osobné úd(je ď(lej spr(cúv(ť.
Pr<vo pod#ť sť#žnosť
10.7 Ak chcete pod(ť sť(žnosť n( spôsob, (kým sú v(še o sobné úd(je
spr(cúv(né, vr4t(ne upl(tneni( vyšš ie uvedených pr4v, môžete s( obr4tiť n(
n(šu Zodpovednú osobu. Všetky v(še podnety ( sť(žnosti ri(dne preveríme.
10.8 Ak nie ste spokojní s n(šou odpoveďou, (lebo s( domniev(te, že v(še
osobné úd(je spr(cúv(me nespr(vodlivo (lebo nez4konne, môžete pod(ť
sť(žnosť n( dozorný org4n, ktorým je Úr(d n( ochr(nu osobných úd(jov
Slovenskej republiky,
https://d(t(protection.gov.sk, Hr(ničn4 12, 820 07 Br(tisl(v( 27; tel. číslo:
+421 /2/ 3231 3214; E - m(il: st(tny.dozor@pdp.gov.sk.
10.9 V príp(de (kýchkoľvek ot4zok, týk(júcich s( spr(cúv(ni( v(šich

osobných úd(jov, n4s môžete kont(ktov(ť prostredníctvom n(šej Zodpovednej
osob y. Zmeny týk(júce s( podm ienok spr(cúv(ni( ( ochr(ny osobných
úd(jov sú zverejnené n( n(šom webovom sídle formou (ktu(liz4cie tohto
Vyhl4seni(. Týmto spôsobom z(bezpečíme, (by ste vždy m(li k dispozícii
(ktu4lne inform4cie o tom, z( (kých podmienok spr(cúv(me v(še osobné
úd(je .

11 . Z<verečné ust#noveni#
11 .1 Pr(vidl4 súť(že sú k dispozícii všetkým n( www.superpoh(r.eu poč(s
celého obdobi(
trv(ni( súť(že.
11 .2 Org(niz4tor si vyhr(dzuje pr4vo n( jednostr(nnú zmenu pr(vidiel súť(že
poč(s jej trv(ni( vr4t(ne zmeny dĺžky jej trv(ni( , jej predč(sného ukončeni(
(lebo zrušeni( ( pod., ( to (j bez ud(ni( dôvodu ( poskytnuti( n4hr(dy. Túto
príp(dnú zmenu zverejní org(niz4tor n( www.superpoh(r.eu, pričom
org(niz4tor nie je v týchto prí p(doch povinný poskytnúť ži(dne odškodnenie,
n4hr(dné p lnenie, ( pod. Org(niz4tor si vyhr(dzuje (j pr4vo n(hr(diť výhru
inou výhrou obdobného typu ( zodpoved(júcej hodnoty. Ži(dnu výhru nie je
možné z(meniť z( hotovosť (ni pož(dov(ť vyd(nie inej výhry, než je určen4
org(niz4torom.
11 .3 Tieto pr(vidl4 súť(že n (dobúd(jú pl(tnosť dňom ich zverejneni( s
účinnosťou od n(sledujúceho dň( n(
www.superpoh(r.eu

11 .4 Neoddeliteľnou súč(sťou týchto súť(žných pr(vidiel sú Inform4cie (
poučeni( týk(júce s( spr(cúv(ni( osobných úd(jo v poskytnuté dotknutej
osobe v znení Prílohy č.1.

