
V Bratislave dňa 01.08.2019 

OFICIÁLNE PRAVIDLÁ PODLAHANEWS SÚŤAŽE 

(ďalej len „Oficiálne pravidlá“) 

Časť A 

Pojmy 

„Organizátor“ je, pre účely Oficiálnych pravidiel, RJ Pro s.r.o, Na Papiereň 14, 972 44 Kamenec pod 

Vtáčnikom,  IČO 47549114, zapísaný v obchodnom registri  Okresný súd Banská Bystrica Oddiel Sro, 

vložka číslo: 29553/R - riadne založená právnická osoba podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, 

ktorá má plnú právnu subjektivitu a spôsobilosť právne konať, a ktorá pripravuje, organizuje a realizuje 

PodlahaNews súťaž. 

„Účastník“ je, pre účely Oficiálnych pravidiel, fyzická osoba spĺňajúca podmienky v zmysle Oficiálnych 

pravidiel (Časť B), ktorá sa riadne zapojila do PodlahaNews Súťaže za účelom súťaženia o cenu 

PodlahaNews Súťaže. Účastník je zároveň „Súťažiaci“. 

„Sledovateľ“ je pre účely Zmluvy interagujúci, a teda vzájomne pôsobiaci „follower“, resp. Aktívny 

„follower“ v prostredí internetu, v rámci voľne dostupnej aplikácie Instagram. 

„PodlahaNews Súťaž“ je, pre účely Oficiálnych pravidiel, súťaž pripravovaná, organizovaná a 

realizovaná Organizátorom v prostredí internetu prostredníctvom voľne dostupnej aplikácie 

Instagram, v rámci ktorej Organizátor svojou činnosťou zabezpečuje cenu, o ktorú, v súlade s  

oficiálnymi pravvidlami, súťažia všetci Účastníci. 

„Kolo PodlahaNews Súťaže“ je, pre účely Oficiálnych pravidiel, časový úsek v rámci PodlahaNews 

Súťaže, počas ktorého je každý Účastník povinný, v prostredí internetu, prostredníctvom voľne 

dostupnej aplikácie Instagram, stať sa sledovateľom všetkých Sponzorských profilov, zaradených do 

predmetného časového úseku zo strany Organizátora promočnou, a teda propagačnou formou. 

„Sponzorský profil“ je, pre účely Oficiálnych pravidiel, platný a verejný účet, resp. Profil sponzora 

PodlahaNews Súťaže v prostredí internetu prostredníctvom voľne dostupnej aplikácie Instagram, 

ktorý bol preukázateľne a viditeľne propagovaný v rámci konkrétneho Kola PodlahaNews Súťaže. 

„Cena PodlahaNews Súťaže“ je, pre účely Oficiálnych pravidiel, tovar, poukaz, alebo služba, ktorá bola 

pred začiatkom dotknutého Kola PodlahaNews Súťaže vložená Organizátorom do PodlahaNews Súťaže 

ako jedna z možných výhier, a zároveň zaevidovaná a špecifikovaná v príslušnej prílohe Oficiálnych 

pravidiel (označenej „Zoznam cien PodlahaNews Súťaže“). 

„Výherca PodlahaNews Súťaže“ je, pre účely Oficiálnych pravidiel Účastník, ktorý bol náhodne 

vyžrebovaný (a teda vygenerovaný), spomedzi ostatných Účastníkov, prostredníctvom na žrebovanie 

(a teda generovanie) určeného programového vybavenia (software) Organizátora, a ktorému (po 

splnení Oficiálnych pravidiel) prináleží nadobudnutie vlastníctva k Cene PodlahaNews Súťaže, a to 

podľa poradia, ktoré je výsledkom príslušného žrebovania pre príslušné Kolo PodlahaNews Súťaže. 

Časť B 

Podmienky účasti a požiadavky na splnenie podmienok 

Účastníkom, a teda Súťažiacim, je oprávnená stať sa iba fyzická osoba, ktorá: 



a. ku dňu začiatku doby trvania PodlahaNews Súťaže dosiahla vek 18 (slovom „osemnásť“) rokov 

života, 

b. nie je v blízkom vzťahu, príbuzenskom vzťahu 1, alebo akomkoľvek preukázateľnom  

spriaznenom vzťahu s: 

b.a.) štatutárnym orgánom Organizátora, 

b.b.) zamestnancom Organizátora, 

b.c.) zmluvným spolupracovníkom Organizátora, 

b.d.) fyzickou osobou, ktorá sa akokoľvek spolupodieľa na príprave, organizácii, alebo 

realizácii PodlahaNews Súťaže, 

b.e.) právnickou osobou, ktorá sa akokoľvek spolupodieľa na príprave, organizácii, 

alebo realizácii PodlahaNews Súťaže. 

c. ku dňu začiatku doby trvania PodlahaNews Súťaže disponuje vlastným platným a verejným 

účtom v prostredí internetu prostredníctvom voľne dostupnej aplikácie Instagram, 

d. najneskôr 1 (slovom „jednu“) hodinu pred začiatkom žrebovania (a teda generovania) 

Výhercov PodlahaNews Súťaže v príslušnom Kole PodlahaNews Súťaže sa stala sledovateľom 

všetkých Sponzorských profilov, zaradených do predmetného Kola PodlahaNews Súťaže zo 

strany Organizátora promočnou formou, 

e. prejavila svoj súhlas s tým, že Organizátor je oprávnený vytvárať obrazové, zvukové a obrazovo 

– zvukové záznamy Výhercov PodlahaNews Súťaže, či zhromažďovať ich prejavy osobnej 

povahy a uverejňovať mená a priezviská Výhercov PodlahaNews Súťaže, alebo uverejňovať 

obrazové, zvukové a obrazovo – zvukové záznamy týkajúce sa Výhercov PodlahaNews Súťaže 

alebo ich prejavov osobnej povahy (video, fotografie, písmo, hlas a pod.) v zdieľacích 

prostriedkoch, na internete, alebo v propagačných materiáloch, a to všetko bezplatne a bez 

obmedzenia miesta, času, množstva a spôsobu využitia, 

f. prejavila svoj súhlas s tým, že každému Kolu PodlahaNews Súťaže prináleží určitý presný počet 

Cien PodlahaNews Súťaže v presnej hodnote, pričom špecifikácia týchto Cien PodlahaNews 

Súťaže je Organizátorom zaevidovaná v príslušnej prílohe Oficiálnych pravidiel (označenej 

„Zoznam cien PodlahaNews Súťaže“). 

g. prejavila súhlas s tým, že súťaží o Ceny PodlahaNews Súťaže, ktoré nie sú zameniteľné za 

finančnú hotovosť zo strany Organizátora. 

Časť C 

Ostatné podmienky 

Vstupom do PodlahaNews Súťaže Účastník: 

a. súhlasí, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), so spracovaním 

svojich osobných údajov, poskytnutých v rámci PodlahaNews Súťaže Organizátorovi, na  

marketingové účely, a to až do momentu písomného odvolania tohto súhlasu, 

b. potvrdzuje, že bol Organizátorom (správcom, resp. spracovateľom osobných údajov) 

informovaný o všetkých právach vyplývajúcich zo zákona, t. j. predovšetkým o skutočnosti, že 

poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že má právo prístupu k nim, ako aj o ďalších právach 

vyplývajúcich zo zákona, 

c. berie na vedomie, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať, 

d. berie na vedomie, že údaje poskytnuté Účastníkom môžu byť, okrem Organizátora, 

spracovávané ďalšími osobami poverenými Organizátorom, avšak iba spôsobom primeraným 

a obvyklým pre spracovávanie takýchto údajov na marketingové účely, 



e. berie na vedomie, že Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Oficiálne pravidlá, 

vrátane zmeny doby trvania PodlahaNews Súťaže, alebo PodlahaNews Súťaž kedykoľvek 

prerušiť, alebo ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa zverejnenia na webe 

Organizátora, 

f. berie na vedomie, že Organizátor vyhlási Výhercu PodlahaNews Súťaže vždy bezodkladne po 

žrebovaní (a teda generovaní), ktoré prebieha vždy naživo, v reálnom čase, 

g. berie na vedomie, že v prípade, ak Organizátor bude mať dôvodné podozrenie na podvodné, 

nepoctivé, alebo nekalé konanie Účastníka, alebo tretej osoby, ktorá Účastníkovi pomohla k 

tomu, aby sa stal Výhercom PodlahaNews Súťaže, je Organizátor oprávnený dotknutého 

Účastníka z PodlahaNews Súťaže bezodkladne vylúčiť, 

h. berie na vedomie, že Organizátor si vyhradzuje právo považovať za podvodný instagramový 

účet taký účet, ktorý má menej ako 15 (slovom „pätnásť“) sledovateľov, a Účastníka s takýmto 

účtom je Organizátor oprávnený z PodlahaNews Súťaže bezodkladne vylúčiť, 

i. berie na vedomie, že Organizátor neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s 

účasťou Účastníka v PodlahaNews Súťaži, a to najmä funkčnosť internetu a elektronickej 

aplikácie Instagram, ako ani za konanie tretích osôb na sociálnych sieťach, 

j. berie na vedomie, že Organizátor neručí a nenesie zodpovednosť za stratu, nedoručenie, 

oneskorené doručenie, alebo poškodenie Ceny PodlahaNews Súťaže po tom, ako ju 

preukázateľne odovzdal doručovateľskému subjektu, 

k. berie na vedomie, že Organizátor nezodpovedá za žiadne škody spôsobené prípravou, alebo 

realizáciou akýchkoľvek súťažných úkonov, účasťou v PodlahaNews Súťaži, ani Cenami 

PodlahaNews Súťaže, alebo v súvislosti s nimi, 

l. berie na vedomie, že účasť v PodlahaNews Súťaži, ani Cenu PodlahaNews Súťaže nie je 

prípustné vymáhať súdnou cestou, 

m. berie na vedomie, že všetky otázky, komentáre, alebo sťažnosti, musia byť adresované 

Organizátorovi, a nie obchodnej spoločnosti Instagram, 

n. berie na vedomie, že vzťahy neupravené Oficiálnymi pravidlami medzi Účastníkom a 

Organizátorom sa riadia právnym poriadkom, platným a účinným na území Slovenskej 

republiky, 

o. berie na vedomie, že Organizátor nenesie zodpovednosť za neskoré, alebo nesprávne 

zaradenie sa, resp. vstup do PodlahaNews Súťaže. 

 

Časť D 

Ceny PodlahaNews Súťaže 

Ceny PodlahaNews Súťaže zverejňuje Organizátor pred začiatkom dotknutého Kola PodlahaNews 

Súťaže iba pre príslušné Kolo PodlahaNews Súťaže, a to tak že ich zaeviduje a špecifikuje v príslušnej 

prílohe Oficiálnych pravidiel (označenej „Zoznam cien PodlahaNews Súťaže“). 

Ceny PodlahaNews Súťaže: 

a. vlastnícky prináleží, prostredníctvom na žrebovanie (a teda generovanie) určeného 

programového vybavenia (software) Organizátora, náhodne vyžrebovanému (a teda 

vygenerovanému) Účastníkovi (po splnení Oficiálnych pravidiel), a to podľa poradia, ktoré je 

výsledkom príslušného žrebovania pre príslušné Kolo PodlahaNews Súťaže, 



b. sa stáva výhrou v PodlahaNews Súťaži, v súlade s predchádzajúcim písmenom, pričom 

žrebovanie (a teda generovanie) Výhercu PodlahaNews Súťaže prebieha vždy naživo v 

reálnom čase, 

c. vlastnícky neprináleží Účastníkovi, o ktorom Organizátor bezodkladne po žrebovaní (a teda 

generovaní) zistí, že nespĺňa Oficiálne pravidlá (v takom prípade Organizátor zabezpečí 

bezodkladné opakovanie žrebovania). 

Výherca PodlahaNews Súťaže je povinný: 

a. preukázať sa vlastným občianskym preukazom Organizátorovi, a to za účelom overenia jeho 

totožnosti v súvislosti s odovzdaním Ceny PodlahaNews Súťaže,  

b. v prípade požiadavky zo strany Organizátora, podpísať potvrdenie o prevzatí Ceny 

PodlahaNews Súťaže, 

c. akceptovať prípadnú požiadavku Organizátora, v rámci ktorej sa Výherca PodlahaNews Súťaže 

odfotografuje s Cenou PodlahaNews Súťaže, a následne zverejní predmetnú fotografiu na 

vlastnom verejnom účte v prostredí internetu, prostredníctvom voľne dostupnej aplikácie 

Instagram, 

d. poskytnúť súčinnosť Organizátorovi v súvislosti s poskytnutím kontaktných a ďalších 

nevyhnutných údajov, o ktoré Organizátor požiada Výhercu PodlahaNews Súťaže bezodkladne 

po žrebovaní (a teda generovaní). 

 

Časť E 

Záväzky obchodnej spoločnosti Instagram 

1. Obchodná spoločnosť Instagram je v plnom rozsahu oslobodená od všetkých podmienok a 

záväzkov, ktoré sú upravené Oficiálnymi pravidlami. 

2. PodlahaNews Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, ani spravovaná 

obchodnou spoločnosťou Instagram. 

3. Obchodná spoločnosť Instagram sa žiadnym spôsobom nepodieľa na riadení PodlahaNews 

Súťaže a neposkytuje žiadne rady a informácie súvisiace s PodlahaNews Súťažou. 

Časť F 

Prílohy 

Príloha č. 1 / Zoznam cien PodlahaNews Súťaže 

Enjoyracing Poukaz na jazdu Ariel Atom 3.5 alebo Formula F4 v hodnote 149 eur 


