
                      Úplné pravidlá súťaže  
 
 
                     „LETNÁ SÚŤAŽ HOTELA BRISTOL“ 
 
                     Tento dokument obsahuje úplné znenie pravidiel súťaže „LETNÁ SÚŤAŽ HOTELA BRISTOL“. 
 
 
 

I. Usporiadateľ súťaže 
 

Usporiadateľom súťaže je: INFORAMA a.s. so sídlom: Mlynské Nivy 54, 821 05 Bratislava, 
IČO: 35 729 864, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, 
vložka č. 1547/B, DIČ:  2020210830, IČ DPH: SK202021, e-mail: info@hotel-bristol.sk, tel. 
kontakt:+421 905 771 211 (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

 
II. Termín súťaže: 

 
Súťaž prebieha v termíne od 01.05.2019 00:00:00 hod. do 15.09.2019 23:59:59 hod. (ďalej 
len „termín konania súťaže").  

 
III. Súťažiaci: 

 
Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá na právne úkony, s 
doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní všetky podmienky účasti v súťaži. 
 
Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi súťaže, ako 
aj ku všetkým s ním spolupracujúcim, ako aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú 
považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení 
neskorších predpisov.  
 
Súťažiacim sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa 
do súťaže zapojí a po splnení podmienok v čl. IV platne registruje spôsobom podľa čl. IV týchto 
podmienok (ďalej len „ „súťažiaci“). 

 
IV. Zapojenie sa do súťaže: 

  
Účasť v súťaži je dobrovoľná. 

 
Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že v termíne konania súťaže:  
 
i. si rezervuje pobyt v hoteli Bristol minimálne na 3 noci v dvojlôžkovej izbe 
ii. v plnej výške uhradí cenu za rezervovaný pobyt 
iii. v hoteli Bristol  vyplní registračný formulár do súťaže 
iv. sa v rezervovanom termíne ubytuje v hoteli Bristol 
 
Vyplnením registračného formulára súťažiaci  udeľuje súhlas s pravidlami súťaže, zaväzuje sa tieto 
pravidlá súťaže dodržiavať a zároveň potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov a udeľuje usporiadateľovi 
svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. VI. pravidiel. 
 
Do súťaže nebudú zaradení súťažiaci, ktorí sa zapoja do súťaže mimo termín konania. 
 
 
Každý záujemca sa môže do súťaže zapojiť len raz. V prípade opakovanej účasti sa k ďalším 
účastiam záujemcu už neprihliada. 
 
Výhru v súťaži môže súťažiaci získať iba raz. 

 
Súťažiaci môže kedykoľvek svoju účasť v súťaži ukončiť, a to zaslaním žiadosti o ukončenie účasti 
v súťaži usporiadateľovi. 

 
V. Výhry v súťaži: 

 
V súťaži sa hrá o: 
-  3 dni na jachte PRESTIGE 550 Fly v Chorvátsku, ktorý zahŕňa bezplatný prenájom jachty na 
2 noci pre maximálne 2 osoby. 
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- Na miesto kotvenia Šimuni sa víťaz musí dopraviť na vlastné náklady,  pohonné hmoty 
pre jachtu a poplatky v prístavoch ako aj cestovne poistenie, si výherca hradí sám. 

- skipper je v cene výhry 
 

 
VI. Určenie výhercov: 

 
Výherca v súťaži bude určený náhodným žrebovaním prostredníctvom organizátora súťaže 
najneskôr do 30 dní od ukončenia súťaže.  
 
Žrebovanie prebehne po ukončení súťaže zo všetkých súťažiacich ktorí sa do súťaže v termíne jej 
konania platne zaregistrovali a súčasne splnili všetky ostatné podmienky súťaže stanovené týmito 
pravidlami. Žrebovanie bude vykonané za prítomnosti 3-člennej odbornej poroty zloženej zo 
štatutára spoločnosti, notára, svedka. O priebehu žrebovania sa vyhotoví písomný protokol.   
 
Súťaž má 1 výhercu. Výhercom sa stane ten súťažiaci, ktorý bol po splnení všetkých podmienok 
súťaže platne vyžrebovaný a v lehote stanovenej týmito podmienkami je kontaktovaný 
usporiadateľom a riadne v lehote si prevezme výhru 
Vyžrebovaný súťažiaci bude o jeho vyžrebovaní a výhre informovaný organizátorom súťaže 
najneskôr do 30 dní od určenia výhercu, a to prostredníctvom prostriedku komunikácie uvedeného 
formulári. v registračnom  
 
Ak sa nepodarí  vyžrebovaného súťažiaceho bez zavinenia usporiadateľa súťaže kontaktovať alebo 
mu doručiť výhru v lehote do 30 kalendárnych dní od uskutočnenia žrebovania, výhra prepadá v 
prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej 
udelenia inému, dodatočne vyžrebovanému súťažiacemu 
 

 
VII. Spracúvanie osobných údajov: 

 
Zapojením sa do súťaže prostredníctvom vyplnenia a doručenia registračného formulára 
usporiadateľovi súťažiaci udeľuje usporiadateľovi súťaže výslovný súhlas so spracovaním ním 
poskytnutých osobných údajov za účelom organizovania súťaže a zverejnenia iniciálov mena 
a priezviska výhercu a mesta doručovacej adresy.  

 
Usporiadateľ súťaže má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení 
niektorých zákonov (v ďalšom texte len „zákon“). 

 
Odoslaním registračného formulára do súťaže usporiadateľovi súťaže súhlasí súťažiaci so 
spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov a s ich zaradením 
do databázy usporiadateľa za účelom organizovania súťaže.  

 
 

Účelom spracúvania osobných údajov je organizovanie súťaže, čo zahŕňa najmä̈, avšak nielen 
identifikáciu súťažiaceho, zaradenie do databázy súťažiacich, vyhodnotenie súťaže, komunikáciu so 
súťažiacim a výhercom, odovzdanie výhry výhercovi.  

 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas súťažiaceho, ktorý je nevyhnutne 
potrebný pre možnosť účasti v súťaži.  

  
Doba spracúvania osobných údajov je obdobie od okamihu registrácie do súťaže do vyhodnotenia 
výsledkov súťaže, určenia výhercu a odovzdania výhry výhercovi, resp. do prípadného písomného 
odvolania súhlasu, maximálne 2 mesiace od vyhlásenia výsledkov súťaže. 

 
Po uplynutí́ tejto doby bude usporiadateľ súťaž̌ spracúvať̌ osobné údaje len vtedy, ak ich toto 
spracúvanie bude odôvodnené zákonom.  

 
 

Súťažiaci ako dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek 
odvolať  kedykoľvek odvolať e-mailovou správou zaslanou na e-mailovú adresu 
info@hotel-bristol.sk,  alebo na adrese sídla usporiadateľa súťaže. Odvolanie súhlasu so 
spracúvaním osobných údajov počas doby trvania súťaže má za následok vylúčenie súťažiaceho 
z účasti v súťaži. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred 
odvolaním súhlasu. 
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Súťažiaci ako dotknutá osoba má ďalej právo na prístup k osobným údajom podľa § 21 zákona, na 
opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych údajov podľa § 22 zákona, právo na výmaz 
osobných údajov podľa § 23 zákona, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 
24 zákona, právo na prenosnosť údajov podľa § 26 zákona a právo podať návrh na začatie konania 
pred Úradom na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona.  

 
Podrobné informácie o právach súťažiacich ako dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú 
uvedené v časti Práva dotknutých osôb. 

 
 

 
 

 
VIII.  Dane a ostatné povinnosti 

 
 

Výhra, ktorú získa výherca je výhrou pred zdanením. 
 

 
Usporiadateľ súťaže upozorňuje súťažiacich, že výhry sú predmetom dane z príjmov v zmysle             
platného zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení́ neskorších predpisov. Ak hodnota výhry                
nepresiahne 350,- €, je od dane oslobodená́. Ak hodnota nepeňažnej výhry presiahne 350,- €,              
daňové́ a odvodové́ povinnosti si je povinný́ vysporiadať výherca v zmysle platných predpisov SR.              
Organizátor je povinný́ hodnotu výhry prevyšujúcu 350,- € oznámiť̌ výhercovi .  
  

IX. Záverečné ustanovenia: 
 
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním 
výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry 
výhercovi. Za riadne používanie jachty a škody spôsobené na jachte počas jej používania výhercom 
v plnom rozsahu zodpovedá výherca. 
 
Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru 
reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je 
možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok. 
 
Účastník bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené 
podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi 
alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla 
danému súťažiacemu k získaniu výhry. 
 
 
 
V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto 
rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/súťažiaci. 
 
Akékoľvek otázky, pripomienky, nároky alebo sťažnosti ohľadom súťaže je potrebné adresovať 
usporiadateľovi. 
 

 
Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto príslušnej Výhry akékoľvek iné plnenie. 

 
Usporiadateľ nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek   iné plnenia, ako 
sú uvedené v týchto pravidlách. 

 
Usporiadateľa Súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrami podobného typu a 
zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania Výhier, tak, aby sa mohli výhercom 
účelne odovzdať/ zaslať. 

 
Usporiadateľ  nezodpovedá za vlastnosti Výhry. 

 
Výhra v súťaži nie je právne vymáhateľná. 

 
Vyobrazenie výhry na komunikačných materiáloch (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí 
presne zodpovedať skutočnej podobe výhry. 

 



 
Usporiadateľ  je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v Súťaži, pričom v 
prípade sporu má Usporiadateľ právo posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť v akejkoľvek 
otázke spojenej so Súťažou. O akýchkoľvek pochybnostiach v súvislosti so Súťažou (napr. nárok na 
Výhru, vierohodnosť dokladu dokladujúceho rezerváciu pobytu v hoteli Bristol, regulárnosť 
registrácie, podmienky pre účasť v Súťaži a pod.) a o reklamáciách či námietkach Súťažiacich v 
súvislosti so Súťažou rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ. Usporiadateľ má právo vylúčiť 
ktoréhokoľvek zo Súťažiacich v prípade, že by takýto Súťažiaci porušoval pravidlá, a to bez 
povinnosti nahradiť akékoľvek náklady či škodu. 

 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodov a bez náhrady zmeniť obdobie trvania 
Súťaže, Súťaž odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť, alebo doplniť jej pravidlá po celý 
čas jej trvania, a to tak, že zmenu zverejní na Súťažnej stránke, kde sú k dispozícii platné a úplné 
pravidlá. Toto všetko môže Usporiadateľ urobiť bez nároku Súťažiacich na náhradu nákladov či 
škody, ktorá by týmto mohla Súťažiacim vzniknúť. 

 
Prípadné námietky alebo reklamácie proti priebehu Súťaže možno Usporiadateľovi zaslať písomne 
na poštovú adresu alebo e-mailovú adresu uvedené v týchto pravidlách počas trvania súťaže a do 
10 kalendárnych dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. 
Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke/reklamácii je konečné. 

 
Príslušným orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia. 
 

 
        V Bratislave 01.05.2019 
 


