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Oficiálne pravidlá súťaže
„Vyhrajte auto na víkend “.
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava oficiálnych pravidiel súťaže „Vyhrajte
auto na víkend“ (ďalej len „súťaž“). Tieto oficiálne pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý
záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže. Súťaž sa riadi týmito oficiálnymi pravidlami.
Organizátor súťaže:
Organizátorom súťaže je spoločnosť Motor-Car Nitra, s.r.o., so sídlom Bratislavská 3, 949
01 Nitra, IČO: 36 554 049, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel:
Sro, vložka: 14048/N.
Termín a miesto súťaže:
1. Súťaž prebieha v termíne od 07.12.2020 do 31.12.2020 do 23:59 vrátane ( ďalej len
,,doba súťaže“) na území Slovenskej republiky ( ďalej len ,, miesto konania súťaže“).
2. Samotná súťaž prebieha v showroome spoločnosti Motor-Car Nitra, s.r.o., Bratislavská
cesta 3, Nitra.
Účasť v súťaži:
1. Účastníkmi súťaže (ďalej len ,, účastník súťaže alebo súťažiaci“) sa stávajú všetky
fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré dovŕšili vek 18
rokov, sú plne spôsobilý na právne úkony, sú držiteľmi vodičského preukazu skupiny B a
do konca trvania súťaže vyplnili súťažný formulár podľa pokynov organizátora súťaže na
mieste súťaže.

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom
pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom súťaže a tiež ich blízke osoby v zmysle
ustanovenia § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.
3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami
súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní niektoré
podmienky pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií),
nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade
prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený znovu vykonať určenie
výhercu .
4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku
súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné
doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia veku súťažiaceho). Ak súťažiaci
nepredloží na vyzvanie usporiadateľa požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže
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vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech
usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený znovu vykonať určenie výhercu.
Pravidlá súťaže:
1. Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý v termíne do 07.12. (do 23:59 hod.)
roku 2020 navštívi showroom Motor-Car Nitra, s.r.o. na Bratislavskej ceste 3 v Nitre
a
•
•
•

Vyplní žrebovací lístok so svojim menom, priezviskom, telefónom a e-mailom
Potvrdí súhlas na spracovanie osobných údajov
Lístok vhodí do žrebovacej nádoby, ktorá bude pre tento účel zapečatená a
umiestnená v showroome na hore uvedenej adrese.

Určenie výhercov:
1. V súťaži sa udeľuje 1 výhra (pozri čl. Výhra týchto pravidiel).
2. Súťaž má celkom 1 výhercu, ktorý je určený na základe žrebovania vykonaného
usporiadateľom súťaže. Toto žrebovanie prebehne po uplynutí doby konania súťaže dňa
08.01.2021 o 11.00 hod., pričom sa bude žrebovať zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do
súťaže platne zapojili spôsobom popísaným v týchto pravidlách. Žrebovať sa bude
náhodným výberom zo žrebovacej nádoby.
3. Jeden súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť iba jeden krát.
Výhra:
Výhrou je bezplatné zapožičanie vozidla s portfólia značiek, ktoré predáva Motor-Car Nitra
na víkend s plnou nádržou. Víkendom sa rozumie obdobie od piatku od 14:00hod. do
pondelka nasledujúceho týždňa do 10:00 hod. Súčasťou výhry je jedna plná nádrž
pohonných hmôt. Výherca si výhru môže uplatniť do 31.01.2021. Po uplynutí tejto doby
výhra prepadá.
Odovzdávanie výhry:
Výherca bude upovedomený o svojej výhre telefonicky alebo e-mailom dňa 08.01.2021.
Termín a podmienky odovzdania výhry budú spresnené s výhercom. V prípade, že výherca
na informáciu o výhre nezareaguje do 48 hodín od oznámenia výhry, vyhradzuje si
organizátor súťaže výhru neodovzdať a určiť ďalšieho výhercu náhodným výberom.
Organizátor upozorňuje účastníkov súťaže, že výhra je predmetom dane z príjmov v
zmysle platného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych
predpisov. Ak hodnota výhry presiahne zákonom stanovenú hodnotu príjmov
oslobodených od dane, je výherca povinný zaplatiť daň z príjmov v zmysle platnej zákonnej
legislatívy SR.
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Práva organizátora súťaže:
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých
záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ súťaže, je zároveň oprávnený súťaž
kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k
zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou
formou, formou očíslovaných dodatkov, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na
webovej stránke zadávateľa s URL adresou: https://motorcar.sk/sútazoautonavikend.pdf
Oficiálne pravidlá:
1. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s oficiálnymi pravidlami tejto súťaže na adrese
https://motorcar.sk/sútazoautonavikend.pdf , kde budú pravidlá uložené po dobu konania
súťaže.
2. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito
pravidlami súťaže a zaväzujú sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Výhry nebudú
odovzdané, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s pravidlami a nesplní požiadavky vyplývajúce z
oficiálnych pravidiel. Výhra sa nedá vymáhať súdnou cestou.
3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Usporiadateľ súťaže
si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej
hodnoty.
4. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa
tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu. Usporiadateľ týmto
nepreberá voči súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné
plnenia zo strany usporiadateľa, než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
Ochrana osobných údajov- Informácia o spracúvaní
Usporiadateľ súťaže ako prevádzkovateľ týmto v súlade so svojou informačnou
povinnosťou v zmysle Čl. 13 a nasledujúcich nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane osobných údajov ( ďalej len „ GDPR“) poskytuje
dotknutým osobám informáciu o spracúvaní osobných údajov.
Prevádzkovateľ:
Obchodné meno a právna forma: Motor - Car Nitra, s.r.o.
Sídlo: Bratislavská cesta 3, 949 01 Nitra
IČO: 36 554 049
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: www.motor-car.sk, tel.číslo: +421376515217
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
Účelom spracúvania osobných údajov je zapojenie sa do súťaže a následné kontaktovanie
za účelom odovzdania výhier.
Právny základ spracúvania – článok 6 ods.1 písm. b).GDPR - plnenie práv a povinností
vedúcich k naplneniu verejného prísľubu.
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Poskytnutie osobných údajov z Vašej strany je povinné, inak sa nie je možné zapojiť do
vyhlásenej súťaže.
Dané osobné údaje budú uchované po dobu jedného roka od dňa ukončenia súťaže.
Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.
Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje budú poskytnuté :
oprávnený subjekt, ak je poskytovanie osobných údajov povinné v zmysle platnej právnej
úpravy.
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej
organizácii.
Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:
- žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania svojich osobných údajov;
- namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
- na prenosnosť osobných údajov;
- podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12,
820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Záverečné ustanovenia
1. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za prípadné technické problémy pri prenose dát
elektronickými prostriedkami.
2. Výmena výhry alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecnú výhru , ako aj
domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier právnou cestou nie je zo strany
účastníkov možné.
3. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v
dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou.

