Štatút súťaže „Vyhrajte darček od SUZUKI“
Tento štatút súťaže „Vyhrajte darček od SUZUKI” (ďalej len „Štatút“) je dokumentom,
ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.
Súťaž sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).
Na súťaž sa nevzťahujú podmienky zákona č. 30/2019 Z. z. z o hazardných hrách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (§ 4 ods. 6 citovaného zákona).

I.

Vyhlasovateľ súťaže
BigKids, s. r. o.,
Čajakova 1, 811 05 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.
24593/B, IČO: 35 816 970 (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

II.

Trvanie súťaže
Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky u autorizovaných Predajcov
automobilov Suzuki na Slovensku v období od 1. novembra 2020 od 8:00 hod. do 24.
decembra 2020 do 23:59 hod.

III.
1.

2.

3.
4.

Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území
Slovenskej republiky, ktorá najneskôr ku dňu ukončenia súťaže dovŕšila vek 18 rokov,
splní podmienky účasti v súťaži, a ktorá zároveň nie je vylúčená z účasti na súťaži
niektorým z ustanovení tohto Štatútu (ďalej len „Účastník súťaže“). Vyhlasovateľ má
právo v prípade pochybnosti o veku Účastníka súťaže žiadať predloženie príslušného
dokladu, ktorým by táto osoba osobne preukázala dovŕšenie veku 18 rokov. Účasť v
súťaži je bezplatná.
Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom
pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi a zároveň sa priamo podieľajú na
ktorýchkoľvek nasledovných činnostiach súvisiacich s predajom automobilov Suzuki
(MSC Suzuki Slovensko, o.z. a všetci autorizovaní Predajcovia automobilov Suzuki na
Slovensku), či prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava, spracovanie a
vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže.
Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore
s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným
zásahom do mechanizmu súťažnej hry.
Ak sa preukáže, že osoba požívajúca výhody z tejto súťaže je osobou podľa bodu 2.
alebo 3. tohto článku III. Štatútu, alebo sa zistí, že do súťaže nebola zaradená v súlade s
podmienkami účasti, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhra bude odovzdaná osobe,
ktorá bola vybraná ako náhradník. Osoba podľa prvej vety tohto bodu 4, čl. III. Štatútu
je povinná uhradiť škodu spôsobenú Vyhlasovateľovi.

IV.
1.

Pravidlá súťaže
Princíp a podmienky súťaže
Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v
súťaži podľa článku III. Štatútu, kedy v období od 1. novembra 2020 do 24. decembra
2020 podpísali informovaný súhlas so zapojením sa do súťaže (ďalej len
„Informovaný súhlas“) a zároveň si zakúpili a prevzali osobný automobil značky
Suzuki (modely: Vitara, S-Cross, Swift alebo Ignis). Podpísaním Informovaného
súhlasu Účastníci súhlasia so zverejnením a zaevidovaním osobných údajov (meno,
priezvisko, adresa, telefónne číslo, kúpna cena modelu bez príplatkov za doplnky,
model automobilu a VIN evidenčné číslo zakúpeného modelu) do súťažného
žrebovania.
Každý Účastník súťaže sa do súťaže môže zapojiť toľkokrát, koľkokrát si zakúpi
osobný automobil Suzuki (modely: Vitara, S-Cross, Swift alebo Ignis) v období od 1.
novembra 2020 do 24. decembra 2020 a zároveň podpísal Informované súhlasy so
zapojením sa do súťaže a uviedol potrebné osobné údaje.
Celkový počet výhercov je jeden.
Každý Účastník súťaže zapojením sa do súťaže vyjadruje svoj súhlas s pravidlami a
podmienkami súťaže stanovenými týmto Štatútom.
Zodpovednosťou každého Účastníka súťaže je zabezpečiť, aby telefónne číslo
poskytnuté v rámci súťaže, bolo funkčné a dostupné až do dňa žrebovania a v
nasledujúcich 30 dňoch odo dňa žrebovania. Nemožnosť kontaktovať potenciálneho
výhercu bude mať za následok stratu nároku tohto výhercu na výhru.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neodovzdať alebo odobrať výhru v prípade, ak
výherca nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto Štatútu.
Vyhlasovateľ nehradí Účastníkovi súťaže žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti
s výhrou alebo plnením podmienok tohto Štatútu.
Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s
výhrou.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže osoby, ktoré nespĺňajú
podmienky tejto súťaže a ktorých konanie a/alebo obsah je nedovolené/ý a/alebo je v
rozpore s dobrými mravmi.

2.

Výhra v súťaži
Finančná výhra v hodnote výhercom zakúpeného modelu (kúpna cena automobilu
Suzuki /Ingis, Swift, Vitara alebo SX4 S-Cross/ bez príplatkov za doplnky), pomocou
ktorého sa Účastník súťaže do súťaže zapojil.

3.

Výherca súťaže
Výhercom súťaže sa stane Účastník súťaže, ktorý splnil podmienky ustanovené
v článku IV. Štatútu a zároveň je vyžrebovaný na oficiálnom žrebovaní dňa 8. januára
2021 za účasti notára, ktorý osvedčí priebeh žrebovania.
Výber výhercu súťaže prebehne za účasti notára a 2 zamestnancov Vyhlasovateľa.
Žrebuje sa 1 výherca súťaže a 3 náhradníci. Ak ani daný počet náhradníkov nebude
postačujúci, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa.

Do žrebovania budú zaradení všetci Účastníci, ktorí splnili podmienky stanovené týmto
Štatútom.

Ak vyžrebovanému Účastníkovi súťaže nevznikol nárok na výhru, alebo stratí nárok na
výhru, prípadne ak výherca výhru odmietne, výhercom súťaže sa stane osoba, ktorá bola
vybraná ako náhradník. Ak ani jeden z náhradníkov nespĺňa podmienky účasti v súťaži,
výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa. V prípade, ak výhru neprevezme ani
výherca a ani 3 náhradníci, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa.

Ak sa súťaže nezúčastní aspoň 5 (slovom: päť) súťažiacich, výhra prepadne v prospech
Vyhlasovateľa.
4.

Oboznamovanie s výsledkami súťaže
Výherca bude o výhre oboznámený formou telefonického rozhovoru na kontaktné údaje
uvedené v Informovanom súhlase, a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyžrebovania
a následne bude vyzvaný, aby Vyhlasovateľovi písomne uviedol číslo účtu, na ktorý mu
bude finančná výhra zaslaná. Ak nebude možné vyžrebovaného Účastníka kontaktovať do
20 kalendárnych dní odo dňa žrebovania, stráca nárok na výhru.

V.

Spôsob odovzdania výhry
Výhra bude odovzdaná výhercovi zo strany Vyhlasovateľa, v lehote 30 pracovných dní
od poskytnutia čísla účtu, na ktorý mu bude finančná výhra zaslaná.
Pri peňažnej výhre plynúcej zo zdrojov na území SR sa daň vyberá zrážkou, a to podľa
(§ 43) zákona o daní z príjmov. Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane, ktorým
je Vyhlasovateľ súťaže, a to pri výplate, poukázaní, alebo pri pripísaní úhrady v
prospech daňovníka. Základom dane pre daň vyberanú zrážkou je iba príjem neznížený
o výdavok. Pri vyberaní dane zrážkou sa použije sadzba dane 19 %. Zrazenú daň je
platiteľ dane povinný odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého
mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa
dane neurčí inak. Zrazením dane sa považuje daňová povinnosť z tohto druhu príjmu za
vysporiadanú a výhercovi už nevzniká žiadna daňová povinnosť z tohto druhu príjmu.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.
Vyhlasovateľ si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k
preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. V sporných prípadoch
si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Vyhlasovateľ
výhru odovzdá formou finančného prevodu na číslo bankového účtu Výhercu súťaže.
V prípade, ak sa Vyhlasovateľovi nepodarí s výhercom skontaktovať do 20 pracovných
dní od vyžrebovania alebo výherca ani do 20 dní od oboznámenia o výhre neposkytne
číslo účtu, kam by mu bola finančná výhra prevedená a zároveň nepreukáže, že je
osobou, ktorá bola vyžrebovaná, Výherca stráca právo na získanie výhry.
V prípade náhradníkov sa primerane uplatnia pravidlá zverejnenia, kontaktovania a
odovzdania výhry, uvedené vyššie.

VI.

Súhlas so zverejnením osobných údajov
Na účely zabezpečenia priebehu súťaže a určenia výhercov, je oprávneným záujmom
Vyhlasovateľa spracúvať osobné údaje Účastníkov súťaže v rozsahu (meno, priezvisko,
adresa, telefónne číslo, kúpna cena modelu bez príplatkov za doplnky, model
automobilu a VIN evidenčné číslo zakúpeného modelu).
Každý Účastník súťaže udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné
údaje v rozsahu akom ich vyplnil v Informovanom súhlase, môžu byť použité a
uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia
súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže, Vyhlasovateľom.
Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je
udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu
sídla Vyhlasovateľa.
Súťažiaci má práva podľa § 19 - 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o ochrane osobných údajov“), t. j. predovšetkým právo na informácie o stave
spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na
opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania,
právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na
základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných
údajov na marketingové účely.
Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Vyhlasovateľ v rozsahu a
podmienok dohodnutých je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne
automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania
zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať
osobné údaje uvedené v Informovanom súhlase v súlade s právnym poriadkom SR.
Zapojením sa do súťaže dáva Účastník súťaže zaškrtnutím políčka “Súhlasím so
spracovaním osobných údajov” v Informovanom súhlase svoj bezvýhradný súhlas na
použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž na marketingové
účely Vyhlasovateľa súťaže a ich poskytnutie je dobrovoľné, pričom s osobnými
údajmi účastníkov súťaže bude naložené v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.
Údaje poskytnuté účastníkom budú zaradené a spracované do databázy Vyhlasovateľa.
Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté
osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.
Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdí, že bol Vyhlasovateľom oboznámený
s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky
potrebné informácie zo strany Vyhlasovateľa, podľa Zákona o ochrane osobných
údajov. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže taktiež vyjadruje svoj súhlas
s pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.
Výherca zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo
zverejnenie svojich osobných údajov Vyhlasovateľovi súťaže v rozsahu údajov (meno,
priezvisko, adresa, telefónne číslo, kúpna cena modelu bez príplatkov za doplnky,
model automobilu a VIN evidenčné číslo zakúpeného modelu) na propagačné,
reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou

Vyhlasovateľa a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v
hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.
Účastník súťaže súhlasí, že Vyhlasovateľ je oprávnený spracúvať jeho osobné údaje vo
vyššie uvedenom rozsahu po dobu trvania súťaže a odovzdania výhry, najdlhšie po
dobu 2 rokov od odovzdania výhry. Poskytnuté údaje budú Vyhlasovateľom
spracúvané po dobu dvoch rokov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v
súlade s príslušnými právnymi predpismi.

VII. Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto
súťaže, podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž.
Na účinnú zmenu Štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby
Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na stránke
https://www.suzuki.sk/
V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Vyhlasovateľa
konečné a záväzné. Ak sa Vyhlasovateľ dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol
nepravdivé údaje alebo informácie, Vyhlasovateľ bude oprávnený vylúčiť takéhoto
výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

VIII. Záverečné ustanovenia
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto súťažným poriadkom sa spravujú
primerane príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej
republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.
Na výhry v súťaži a účasť v súťaži nie je právny nárok. Výhru v súťaži nemožno
vymáhať. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých
otázkach a záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže vrátane posúdenia Štatútu.
Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na
stránke https://www.suzuki.sk/
Zo strany Vyhlasovateľa je zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov súťaže a
bankového tajomstva v zmysle platných právnych predpisov.
V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v
súvislosti s ňou, sa jednotliví Účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť
vzájomnými rokovaniami a dohodou.
Štatút je k dispozícii na stránke https://www.suzuki.sk/
Vyhlasovateľ má právo na zmenu pravidiel súťaže počas doby trvania súťaže.

