ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Pro HR o XBOX Series X a ďalšie ceny“
Účelom tohto dokumentu je stanoviť úplné a jasné pravidlá súťaže „XBOX Series X a ďalšie ceny“
(ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý upravuje záväzne pravidlá
uvedenej súťaže na propagačných materiáloch určených pre spotrebiteľov. Tieto pravidlá sa môžu
meniť len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.
Usporiadateľ súťaže:
Pro HR, s.r.o., so sídlom Povraznícka 13, 811 05 Bratislava, IČO: 36 356 581, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 40434 /B.
(ďalej len „Usporiadateľ“).
Organizátor súťaže:
Pro HR, s.r.o., so sídlom Povraznícka 13, 811 05 Bratislava, IČO: 36 356 581, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 40434 /B.
(ďalej len „Organizátor“).

I.

Čas a miesto konania súťaže

Súťaž sa bude konať v období od 3.12.2020 8:00 h. do 13.121.2020 18:00 h. vrátane (ďalej len „Doba
konania súťaže“) v stánku Pro HR, s.r.o. umiestneného na STU FIIT v Bratislave v rámci akcie "UNI
MSR v elektronických športoch" prostredníctvom registrácie na súťažnej web stránke www.prohr.sk )
(ďalej len „súťažný web“).

II.

Účasť v súťaži

1.

Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby – spotrebitelia starší ako 18 rokov spôsobilý na
právne úkony a s pobytom na území Slovenskej republiky. Účastníkom súťaže sa stáva osoba
spĺňajúca podmienky stanovené v týchto pravidlách, ktorá sa v Dobe a Mieste konania súťaže
platne zaregistruje do súťaže tak, ako je uvedené ďalej v týchto pravidlách (ďalej len „Účastník“
alebo „Súťažiaci“).

2.

Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom pomere alebo obdobnom pomere k
Usporiadateľovi, Organizátorovi alebo spolupracujúcim spoločnostiam, ako aj osoby, ktoré sú
týmto osobám blízke, v zmysle ustanovenia § 116 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho
zákonníka.

3.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže
nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore
s týmito pravidlami súťaže zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude
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táto zo súťaže vylúčená bez nároku na náhradu. V prípade, že sa takáto osoba stane výhercom,
výhra sa neodovzdá.

III. Mechanika súťaže
1.

Účastník sa zapojí do súťaže tak, že:
a) v Dobe a Mieste konania súťaže sa jednorazovo registruje prostredníctvom online
formulára (ďalej len „Registračný formulár“) a úplne a pravdivo v ňom vyplní
požadované údaje. Registrácia sa musí uskutočniť v rámci Doby konania súťaže.

2.

Účastník je zaradený do súťaže okamihom doručenia Registračného formulára, riadne
vyplneného v súlade s týmito pravidlami, Organizátorovi (ďalej len „Súťažná registrácia“). Po
kompletnom vyplnení Registračného formulára a jeho odoslaní Organizátorovi bude
Súťažiacemu zaslaná správa o registrácii na e-mailovú adresu, ktorú vo formulári zadal. Do
súťaže je možné sa zapojiť iba raz, a to úplným a správnym vyplnením registračného formulára
prostredníctvom súťažného webu. Každému registrovanému Súťažiacemu počítačový systém
pridelí jedno číslo.

3.

Súťažiaci je v rámci súťaže individualizovaný ním pri registrácií zadaným e-mailom/telefónnym
číslom. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť iba s jedným e-mailom/telefónnym číslom
(súťaže sa teda nemôže zúčastniť jedna osoba s viacerými e-mailami/telefónnymi číslami a ani
viacej osôb s rovnakým e-mailom/ telefónnymi číslami). Ak sa jedna osoba registruje
prostredníctvom viacerých e-mailov/telefónny čísel, budú všetky také registrácie považované za
neplatné a súťažiaci môže byť zo súťaže vylúčený z dôvodu porušenia pravidiel.

IV. Výhry
1.

Do súťaže sú vložené nasledovné výhry:
a. Hlavná výhra: XBOX Series X v hodnote 349,-EUR
b. ďalšie ceny: Reklamné predmety spoločnosti Pro HR s.r.o.

2.

Ak hodnota výhry presiahne 350,-EUR, je v zmysle slovenských právnych predpisov výherca
povinný zdaniť výhru za podmienok uvedených v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v
platnom znení a zároveň je povinný zaplatiť poistné na zdravotné poistenie za podmienok
uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení.
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V. Určenie výhercov v súťaži
1.

Určenie výhercov v súťaži prebehne žrebovaním čísel, ktoré boli každému súťažiacemu
pridelené. Žrebovanie sa uskutoční dňa 13.12.2020 od 18:00 hod. za prítomnosti zástupcov
Organizátora a Usporiadateľa a bude vysielané v online streame. V uvedenom dni podľa
predchádzajúcej vety sa vyžrebujú výhercovia 1 hlavnej výhry a 4 ďalších cien. Žrebovanie bude
vykonávané vždy zo všetkých platných Súťažných registrácií vykonaných do momentu
príslušného žrebovania (vrátane). O každom žrebovaní sa vyhotoví písomný protokol. Výhercom
sa zároveň stane len ten Súťažiaci, ktorý úplne a riadne splní pravidlá súťaže a zároveň bude
vyžrebovaný v príslušný deň žrebovania. Hlavná výhra a ďalšie výhry sa výhercom odovzdajú
osobne po dohode.

2.

V prípade, že bude do súťaže doručených menej Súťažných registrácií, než je počet výhier
vložených do súťaže, resp. nebude možné všetky výhry rozdeliť z iného dôvodu (v súlade s
týmito pravidlami), nerozdané výhry prepadnú v prospech Usporiadateľa, ktorý rozhodne o ich
ďalšom použití.

3.

Súťažiaci môže výhru získať len raz. V prípade opakovanej výhry, nárok súťažiaceho na výhru
zaniká a na jeho miesto nastupuje náhradník, ktorý bude za tým účelom vyžrebovaný.

VI. Informovanie výhercov a odovzdanie výhier
1.

Súťažiaci bude o svojom vyžrebovaní ako výhercu jednej z ďalších cien informovaný buď e mailom alebo telefonicky, na adrese/čísle, ktoré uviedol v Registračnom formulári, a to do 2
pracovných dní odo dňa žrebovania. Ak nebude možné sa skontaktovať s výhercom počas 2
pracovných dní od žrebovania (bude kontaktovaný 2x), bude výhercovi odoslaná SMS správa a email. Ak Účastník uvedie v Registračnom formulári číslo pevnej linky, na ktoré nie je možné
zaslať SMS správu, nebude zo strany Organizátora takto kontaktovaný a ďalej bude Organizátor
postupovať, akoby bola SMS správa zaslaná. Ak vyžrebovaný výherca do 24 hodín od odoslania
SMS správy a e-mailu zo strany Organizátora nekontaktujte Organizátora stráca nárok na výhru
a na jeho miesto nastupuje náhradný výherca, ktorý bol pre tento účel vyžrebovaný. Tento
postup sa aplikuje maximálne 1x (teda vždy existuje len 1 náhradný výherca), ak nebude
úspešný, výhra nebude pridelená žiadnemu výhercovi a jej ďalšom použití rozhoduje
Usporiadateľ. Vedľajšie ceny odovzdá Organizátor výhercom osobne v dohodnutom termíne
a na dohodnutom mieste. Výhercovia budú o detailoch odovzdania cien oboznámení
prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, na adrese/čísle, ktoré uviedol v Registračnom
formulári.

2.

Výhercom budú výhry odovzdané po kontrole Súťažných podkladov s kladným výsledkom.
Hlavná výhra bude odovzdaná oproti podpisu Preberacieho protokolu. Usporiadateľ resp.
Organizátor so súhlasom Usporiadateľa je oprávnený si vyžiadať predloženie dokladu
potvrdzujúceho totožnosť a vek vyžrebovaného Súťažiaceho v rámci kontroly splnenia
podmienok súťaže. V prípade, že vyžrebovaný súťažiaci nepredloží doklad osvedčujúci totožnosť
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a vek vyžrebovaného Súťažiaceho, alebo odmietne podpísať Preberací protokol, nestáva sa
výhercom v súťaži, výhra prepadá v prospech Organizátora súťaže a tento je oprávnený
rozhodnúť o jej ďalšom použití.
VII. Osobné údaje
1. Pri odosielaní Registračného formulára udeľuje prostredníctvom zaškrtnutia príslušného políčka
Súťažiaci dobrovoľný a informovaný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov
v rozsahu podľa týchto pravidiel na účely realizácie tejto súťaže podľa týchto pravidiel, t.j. jej
organizácie, vedenia a vyhodnotenia, a to podľa podmienok uvedených v dokumente „Podmienky
spracúvania osobných údajov na účely súťaže“, a to Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi.
Zároveň môže Súťažiaci zaškrtnutím príslušného políčka udeliť aj dobrovoľný a informatívny súhlas
so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu podľa týchto pravidiel na účely
zaradenia Súťažiaceho do databázy uchádzačov o zamestnanie, a to podľa podmienok uvedených
v dokumente „Súhlas so spracúvaním osobných údajov a informácia o právach dotknutej osoby uchádzač“, a to Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi. Vyššie uvedené dokumenty obsahujú
podrobnejšie informácie o jednotlivých účeloch spracovania osobných údajov, poučenie o
právach, vrátane práva na námietky a ďalej informácie o príjemcoch a o orgáne dozoru vrátane
možnosti podať sťažnosť.
2. Súťažiaci vyplnením a odoslaním Registračného formulára podľa týchto pravidiel, pre prípad, že sa
stane výhercom, výslovne súhlasí s tým, že Usporiadateľ a Organizátor sú v súvislosti s prípadnou
výhrou a jej odovzdaním, oprávnení bezodplatne vyhotovovať, rozširovať a zverejňovať v súlade s
§ 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, podobizeň, obrazové, audiovizuálne
záznamy Súťažiaceho ako aj jeho prejavov osobnej povahy, v oznamovacích prostriedkoch, na
internete alebo v propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa alebo Organizátora v
súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb Usporiadateľa, po dobu 5
rokov po skončení súťaže.
VIII.Záverečné ustanovenia
1.

Usporiadateľ, resp. Organizátor so súhlasom Usporiadateľa, je oprávnený súťaž kedykoľvek
zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v
podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne, formou číslovaných dodatkov a
zverejnené na súťažnom webe: www.prohr.sk. Zmena bude účinná dňom jej zverejnenia na
súťažnom webe.

2.

Výhry, ktoré nebudú prevzaté alebo ktoré nebude možné prideliť, doručiť, prepadajú v prospech
Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

3.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ, resp. Organizátor so
súhlasom Usporiadateľa si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného
typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v prípade,
že sa nepodarí obstarať výhry tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami
súťaže.
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4.

Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto príslušnej výhry peňažné alebo akékoľvek iné
plnenie. Vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou, nie je možné. Súťažiaci si
nemôže nárokovať inú výhru, než mu bude odovzdaná a nemôže vyžadovať viac, než mu bolo na
základe týchto pravidiel poskytnuté.

5.

Organizátor nezodpovedá za vlastnosti výhier. Súťažiaci nemá nárok výhru reklamovať
u Organizátora/Usporiadateľa (výhry je možné reklamovať len priamo u dodávateľa výhier).
Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

6.

Účastník bude zo súťaže vylúčený, a to bez náhrady nákladov alebo škody, ktorá by vylúčením
mohla Účastníkovi vzniknúť a prípadná výhra nebude odovzdaná, v prípade, že Organizátor
alebo Usporiadateľ zistí, alebo bude mať dôvodné podozrenie zo spáchania podvodného alebo
nekalého konania, alebo akéhokoľvek konania proti pravidlám tejto súťaže zo strany takého
Účastníka alebo niektorého z Účastníkov alebo inej osoby, ktorým táto dopomohla danému
Účastníkovi k účasti v súťaži, popr. získaniu výhry v súťaži.

7.

Usporiadateľ ani Organizátor nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát
elektronickými prostriedkami alebo za funkčnosť internetovej siete. Usporiadateľ ani
Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek riziká ani akúkoľvek škodu, ktorú Účastník
prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži, alebo prostredníctvom získanej výhry.

8.

Usporiadateľ, resp. Organizátor so súhlasom Usporiadateľa, si vyhradzuje právo s konečnou
platnosťou rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže. O výhrach v súťaži a celkovom
poradí Účastníkov rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ; bez možnosti odvolania. V
prípade pochybností o splnení podmienok súťaže jednotlivými Účastníkmi majú dôkaznú
povinnosť Účastníci.

9.

V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže, alebo ich časťami uvedenými na propagačných
materiáloch, alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže,
platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných
materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s týmito
úplnými pravidlami súťaže. Vyobrazenie výhier na propagačných materiáloch (letáky, plagáty,
webové stránky a pod.) je ilustračné.

10. Úplné pravidlá súťaže budú po Dobu konania súťaže zverejnené na súťažnom webe
www.prohr.sk a originál bude k dispozícii k nahliadnutiu u Organizátora.
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