
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE  

„Veľká letná súťaž s Primalexom“ 

I. Vyhlasovateľ súťaže 

Vyhlasovateľ „Veľkej letnej súťaže s Primalexom“ (ďalej len „súťaž“) 

je PPG Deco Slovakia, s.r.o., so sídlom Sad SNP 667/10, 010 01, 

Žilina, IČO: 31 633 200, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Žilina, odd. Sro, vložka č. 3950/L (ďalej len „vyhlasovateľ“). 

II. Organizátor súťaže 

Organizátorom súťaže je PPG Deco Slovakia, s.r.o., so sídlom Sad SNP 

667/10, 010 01, Žilina, IČO: 31 633 200, zapísaná v obchodnom registri 

Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 3950/L (ďalej len 

„organizátor“) 

III. Trvanie súťaže 

Súťaž prebieha od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 (ďalej len „doba trvania 

súťaže“). 

IV. Súťažiaci 

Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na 

území Slovenskej republiky, ktorá splní stanovené podmienky 

súťaže(ďalej len „súťažiaci“)viď bod V. týchto pravidiel. Zo súťaže sú 

vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom či inom obdobnom vzťahu k 

organizátorovi a ďalej osoby týmto osobám blízke podľa § 116 zákona č. 

40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. V 

prípade, že sa výhercom stane takto zo súťaže vylúčená osoba, výhra 

prechádza na nasledujúceho výhercu v poradí. 

V.  Podmienky súťaže 

Súťažiaci sa zapája do súťaže počas doby trvania súťaže a to zaslaním 

fotografie maliarskeho diela, na ktorej bude jasne vidieť produkt značky 

Primalex zakúpený počas doby trvania súťaže na e-mailové konto 

primalexsk@ppg.com alebo do správy na facebookové konto značky Primalex 

www.facebook.com/primalexsk. Ako druhú fotografiu pripojí súťažiaci 

mailom na primalexsk@ppg.com alebo správou na facebookové konto značky 

Primalex www.facebook.com/primalexsk doklad o kúpe produktu značky 

Primalex zakúpeného počas doby trvania súťaže a použitého pri vytvorení 

maliarskeho diela s uvedením údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, 

mail, tel. kontakt. 

mailto:primalexsk@ppg.com
http://www.facebook.com/primalexsk


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do súťaže budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí úplne a riadne splnia 

všetky stanovené podmienky súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo 

konečného posúdenia splnenia stanovených podmienok súťaže jednotlivými 

súťažiacimi. Účasť v súťaži je dobrovoľná. 

VI. Výhry 

Vyhrávajú 3 súťažiaci, ktorých dielo a  fotografia bude zamestnancami 

organizátora (marketingového oddelenia) uznaná ako jeden z 3 

najkreatívnejších. 

Každý z troch výhercov súťaže vyhráva poukaz na pobyt v hodnote 250 Eur 

podľa vlastného výberu výhercu z aktuálnej ponuky obchodnej spoločnosti 

SOREA, spol. s.r.o. Poukaz na pobyt je nutné uplatniť v lehote do 

30.06.2018.  

Každý súťažiaci môže získať cenu iba jedenkrát.  

Všetci výhercovia budú uverejnení po skončení súťaže na www.primalex.sk 

a tiež prostredníctvom facebookového príspevku na 

wwww.facebook.com/primalexsk. Výhercovia budú kontaktovaní do 14 dní od 

ukončenia súťaže, a to prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo 

facebookovým kontom s potvrdením o výhre. Výhry budú poslané poštou na 

adresu určenú výhercom. 

 

http://www.priamlex.sk/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Ďalšie ustanovenia 

a)Uvedením údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, mail, fotografia, 

údaje Facebook profilu a telefonický kontakt každý súťažiaci poskytuje 

organizátorovi ("prevádzkovateľovi")  PPG DECO Slovakia, s. r. o., Sad 

SNP 667/10, 010 01 Žilina, IČO: 31 633 200 (ďalej len 

"prevádzkovateľ")súhlas podľa §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon“)na spracovanie predmetných osobných údajov (ďalej len "údaje") 

za účelom účasti v súťaži (získanie, spracúvanie, vyhodnotenie a 

nadviazanie kontaktu so súťažiacim v priebehu a po skončení súťaže kvôli 

odovzdaniu výhry, použitie poskytnutého mena a prípadne fotografií z 

odovzdávania cien v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach 

prevádzkovaných buď priamo prevádzkovateľom, či sprostredkovateľom 

prevádzkovateľa, ak je toto použitie v súvislosti s touto súťažou). 

Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania uvedeného účelu 

spracúvania. Sprostredkovateľ pre správu facebook-ového konta: PRIA 

SYSTEM, s. r. o., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, IČ: 29206740, 

sprostredkovateľ pre správu webovej stránky: Creative Studio, s. r. o., 

sady Pětatřicátniků 355/26, 301 00 Plzeň, IČ: 25244094. Spracúvanie sa 

vykonáva na základe uzatvorenej zmlulvy o spracúvaní osobných údajov, 

kde sa zmluvné strany zaručili prijať primerané záruky zachovania 

ochrany poskytnutých osobných údajov tak, aby neboli ohrozené Vaše práva 

a právom chránené záujmy. Každý účastník sa môže do súťaže zapojiť pod 

svojím pravým (neduplicitným) Facebook profilom či e-mailovou adresou. 

b)Účastník súťaže zároveň svojou účasťou prehlasuje, že sa oboznámil so 

všetkými skutočnosťami podľa §15 zákona 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedenými 

nižšie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Informácia o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa 

ochrany osobných údajov dotknutej osoby  v súlade s § 15, ods. 

1  úplného znenia zákona  č. 122/2013 Z. z.  o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

„zákon“) 

Osobné údaje sa poskytujú tretím osobám a sprístupňujú  

príjemcom, len v súlade s osobitnými zákonmi.  

Údaje môže spracúvať sprostredkovateľ len na základe písomnej 

zmluvy a informovaní dotknutej osoby. 

Osobné údaje sa neposielajú do tretích krajín. 

Osobné údaje budú zverejnené len v súlade so získaným písomným 

súhlasom dotknutej osoby. 

Dotknutá osoba podľa § 16 ods. 1 zákona, je povinná poskytnúť do 

príslušného informačného systému len pravdivé osobné údaje 

a v prípade zmeny je povinná tieto nahlásiť neodkladne 

prevádzkovateľovi. V prípade poskytnutia nepravdivých údajov 

môže byť dotknutej osobe uložená pokuta Úradom na ochranu 

osobných údajov. 

 

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov upravuje 

§ 28 zákona, citovaného nižšie: 

 

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od 

prevádzkovateľa vyžadovať 

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní 

osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 

1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia 

podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s 

postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, 

z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, 

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, 

ktoré sú predmetom spracúvania, 



 
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo 

neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa 

skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce 

osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom 

spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu 

pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva 

osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. 

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno 

obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona 

alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, 

alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. 

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u 

prevádzkovateľa namietať voči 

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú 

alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej 

súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, 

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na 

účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo 

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. 

d) na účely priameho marketingu. 

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak 

vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek 

namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 

ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov 

alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv 

a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom 

prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu 

nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej 

osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, 

ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného 

odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak 

vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek 

namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by 



 
malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také 

rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného 

spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať 

prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou 

odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom 

prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a 

to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať 

oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia 

prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 

3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje 

osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie 

oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci 

predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov 

prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke 

dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy 

prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených 

záujmov dotknutej osoby. 

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo 

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje 

právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť 

podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí 

písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, 

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, 

kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil 

zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice 

je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, 

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten 

povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi 

bez zbytočného odkladu. 

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa 

neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie 

konania o ochrane osobných údajov. 

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom 

rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.16) 

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto 

zákona, môže uplatniť blízka osoba.17) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

O tom, či výherca neporušuje tieto podmienky súťaže, rozhoduje 

organizátor. Ak bude zistené porušenie týchto pravidiel výhercom, bude 

mu nárok na výhru odopretý a výhercom sa stane nasledujúci výherca v 

poradí. 

Za výhru nie je možné obdržať finančnú náhradu. Výhry nie je možné 

vymáhať právnou cestou. 

Súťaž nie je nijak sponzorovaná, administrovaná alebo spojená so 

spoločnosťou Facebook alebo Google . 

Účasť v súťaži je dobrovoľná. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť 

deklarované výhry výhrami obdobného typu a obdobnej hodnoty. 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, 

odložiť, prerušiť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo zmeniť pravidlá 

súťaže. Je oprávnený rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa 

súťaže podľa vlastného uváženia a s konečnou platnosťou. 

Výhry podliehajú platným predpisom zákona o dani z príjmov (Zákon č. 

595/2003 Z. z.). 

Tieto pravidlá súťaže sú sprístupnené všetkým na webovej stránke 

www.primalex.sk. 

 

V Žiline dňa 26. 6. 2017 

http://www.primalex.sk/

