
Pravidlá reklamnej súťaže s názvom "Výnimočná žena všedného 

dňa“ 

 

Čl. I 

Usporiadateľ súťaže 

 

1. Usporiadateľom reklamnej súťaže s názvom " Výnimočná žena všedného dňa!" 

(ďalej len "súťaž") je spoločnosť Kvety.sk, s. r. o., Kriváň 351, 962 04  Kriváň, 

identifikačné číslo 36 641 715, zapísaná v obchodnom registri vedenom 

Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: s.r.o., vložka č. 10851/S a spoločnosť 

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, 

identifikačné číslo 36 624 942, zapísaná v obchodnom registri vedenom 

Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: s.r.o. vložka č. 9084/S (ďalej len 

„usporiadateľ“). 

 

2. Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len "pravidlá"). 

 

Čl. II 

Trvanie súťaže 

 

Možnosť prihlásiť sa do súťaže a registrácia prebieha v termíne od 24.2.2020  do 

8.3.2020. Doručenie kytíc výnimočným ženám prebieha kuriérskou spoločnosťou v 

termíne od 8.3.2020 do 31.3.2020. 

 

 

 

 



Čl. III 

Účastníci súťaže 

 

Do súťaže sa môže zapojiť každá plnoletá fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony. 

Doručenie kytíc bude prebiehať len na území Slovenskej republiky. 

Zapojenie sa do súťaže je na základe kompletne vyplneného formulára na stránke 

kvety.sk, kde súťažiaci navrhne osobu, ktorú chce obdarovať kyticou.  

Účastník sa do súťaže môže zapojiť najviac trikrát, vždy však s inou osobou, ktorej chce 

kyticu venovať. Jedného človeka je možné obdarovať iba raz.  

 

Čl. IV 

Výhra v súťaži 

 

Výhrou v súťaži je jedna miešaná kytica od Kvety.sk podľa výberu usporiadateľa 

s doručením kuriérskou spoločnosťou GLS Slovakia. Celkovo je do súťaže zaradených 

200 kytíc.  

 

Čl. V 

Podmienky účasti v súťaži 

 

1. Účastník sa zapojí do súťaže tak, že najneskôr do 8.3.2020 vyplní formulár, v 

ktorom uvedie dôvod, prečo chce obdarovať danú osobu. Podmienkou účasti 

v súťaži je taktiež zaslanie kontaktných údajov v rozsahu meno a priezvisko 

účastníka, mailová adresa a telefónny kontakt, rovnako ako kontaktné údaje 

na osobu, ktorej si želá kyticu zaslať a to v rozsahu meno a priezvisko, telefónny 

kontakt a adresa doručenia. 

2. 2. Výhry budú udelené nasledovne: náhodným žrebovaním bude 

vyžrebovaných 10 výhercov a porota usporiadateľa vyberie 10 výhercov. 

Posúdenie je vo výhradnej kompetencii poroty. Porotu tvorí 6 zástupcov 



usporiadateľa súťaže. Žrebovanie súťaže bude realizované prostredníctvom 

usporiadateľa súťaže. 

3. Výhercovia súťaže budú zverejnení na internetovej stránke www.kvety.sk a 

www.glskurier.sk ako aj na sociálnych sieťach v termíne od 8.3.2020 do 

31.3.2020. 

4. Propagácia súťaže a výstupy zo súťaže môžu byť prezentované 

prostredníctvom webových stránok, sociálnych sietí, Youtube usporiadateľa 

a tiež tlačových materiálov. 

5. Zapojením sa do súťaže účastník udeľuje usporiadateľovi výslovný bezodplatný 

územne a časovo neobmedzený súhlas na zverejnenie a použitie videa a 

fotografií na marketingové účely. Účastník súčasne vyhlasuje, že je oprávnený 

udeliť súhlas podľa predchádzajúcej vety a že zverejnením a sprístupňovaním 

videa a fotografie na vyššie uvedených internetových stránka nebudú 

porušené osobnostné práva. 

6. Zúčastnením sa v Súťaži účastník vyjadruje zároveň svoj súhlas s týmito 

pravidlami a zaväzuje sa nimi riadiť. 

 

Čl. VII 

Odovzdanie výhry 

 

1. Výhru môže získať iba ten účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky pre 

získanie výhry uvedené v týchto pravidlách.  

2. Usporiadateľ súťaže bude zároveň výhercu informovať o výhre telefonicky a e-

mailom, na e-mailovú adresu, ktorú účastník uviedol pri účasti v súťaži a vyzve 

ho, aby do 5 dní potvrdil usporiadateľovi mailom osobné údaje v rozsahu: 

meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ), a to za účelom 

doručenia výhry. V prípade, ak nebude možné telefonicky alebo mailom 

zastihnúť výhercu v lehote do 5 dní odo dňa prvého telefonického či mailového 

pokusu o kontakt, uplynutím predmetnej lehoty stráca výherca právo na 

uplatnenie si výhry a na jeho miesto nastupuje vyžrebovaný náhradný výherca. 

3. Usporiadateľ bude výhru doručovať spoločnosťou GLS Slovakia na adresu, ktorú 

mu výherca oznámi. V prípade, že výherca neoznámi včas usporiadateľovi 



údaje podľa predchádzajúcej vety, nárok výhercu na výhru zaniká a na jeho 

miesto nastupuje ďalší účastník, ktorého vyberie usporiadateľ.  

4. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska 

výhercom označenej osoby alebo výhercu, ak zmena nebola usporiadateľovi 

výhercom riadne a včas oznámená, rovnako ako v prípade neprítomnosti 

adresáta na adrese, ktorú mu výherca oznámil. 

 

Čl. VIII 

Osobné údaje 

 

Zapojením sa do súťaže účastník udeľuje usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný 

súhlas na spracovanie jeho osobných údajov. Podmienky spracúvania osobných 

údajov sú v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom 

pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) ako aj zák. č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“). 

Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť: Kvety.sk, s. r. o., Kriváň 351, 962 04  

Kriváň, identifikačné číslo 36 641 715, zapísaná v obchodnom registri vedenom 

Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: s.r.o., vložka č. 10851/S a GLS General 

Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, identifikačné číslo 

36624942, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská 

Bystrica, oddiel: s.r.o. vložka č. 9084/S.  

Medzi GLS Slovakia a Kvety.sk je uzavretá podľa čl. 26 nariadenia GDPR, § 33 zákona 

osobitná dohoda, ktorej predmetom je určenie účelu a prostriedkov spracúvania 

osobných údajov v súvislosti s touto súťažou. Dotknuté osoby realizujú výkon práv na 

kontaktnom mieste, ktorým je: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 

1039, 962 33 Budča, email: dataprotection@gls-slovakia.sk, pričom GLS Slovakia ako aj 

Kvety.sk poskytujú dotknutým osobám informácie podľa § 19, 20 zákona na základe 



týchto pravidiel, ktoré sú verejne dostupné na ich webových sídlach. Dohoda je 

uzavretá na dobu určitú po dobu trvania súťaže a následne 10 rokov. 

Účel spracúvania osobných údajov: 

o Organizácia súťaže „Výnimočná žena všedného dňa“  

Spracúvanými osobnými údajmi sú: 

kategória (bežné osobné údaje) 

o meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska  

Právnym základom pre tento účel spracúvania je: 

o Váš súhlas (viď čl. 6 ods. 1 a) nariadenia GDPR), § 13 ods. 1 písm. a/ 

zákona, a súčasne aj 

o náš oprávnený záujem (viď čl. 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR),§ 13 ods. 1 

písm. f/ zákona spočívajúci v nutnosti riadneho organizovania súťaže, jej 

vyhodnotenia a včasného doručení výhier/cien výhercom 

Doba uloženia osobných údajov u prevádzkovateľa: 

o  po dobu trvania súťaže a následne po dobu 10 rokov  

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím subjektom (tzv. „príjemcom“) len ak je to 

nevyhnutné pre riadne organizovanie a vyhodnotenie súťaže a plnenie ďalších 

našich povinností s tým spojených (napr. včasná dodávka výhry výhercom, 

včasné informovanie súťažiacich o priebehu súťaže, apod.).  

Vaše osobné údaje nie sú a nebudú prenášané do tretích zemí mimo Európsky 

hospodársky priestor (členské státy EÚ + Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) ani 

medzinárodným organizáciám. Všetci vyššie uvedení príjemcovia Vašich 

osobných údajov majú svoje sídlo na území EÚ. 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte niekoľko práv, ktoré 

môžete realizovať. Jedná sa predovšetkým o: 



o právo od nás požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, 

ďalej požadovať ich opravu alebo výmaz, alebo požadovať 

obmedzenie ich spracúvania; 

o právo namietať proti spracúvaniu; 

o právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných 

údajov; 

o právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky – pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame 

v rozpore s právnymi predpismi; 

o tzv. „právo na prenosnosť údajov“, čo zahrnuje: 

▪ právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a to vo forme 

štruktúrovaného výstupu (napr. formou elektronického pdf súboru), 

▪ právo požadovať, aby sme Vaše údaje preniesli priamo inému 

prevádzkovateľovi podľa Vášho výberu (čo aj zrealizujeme, pokiaľ to 

bude technicky možné). 

Vyššie uvedené práva, ktoré Vám prislúchajú v súvislosti so spracovaním 

osobných údajov, si môžete uplatniť na kontaktnom mieste: GLS General Logistics 

Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, email: dataprotection@gls-

slovakia.sk. 

Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na účely Vašej 

účasti v tejto súťaži. Osobné údaje nie ste povinný poskytnúť, avšak bez ich 

poskytnutia sa nie je možné do súťaže zapojiť. 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa neuplatňuje. 

 

 

 

 

 

 



Čl. IX 

Výhry a daň z príjmov 

 

Výhra zo súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri 

zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto súťaži, 

predstavuje výhru pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 

znení neskorších predpisov výhry z reklamnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR 

sú oslobodené od dane z príjmov. Výhra v súťaži neprevyšuje sumu 350 EUR. 

 

Čl. X 

Zodpovednosť usporiadateľa 

 

1. Na výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 Občianskeho 

zákonníka vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemá právny 

nárok na zámenu výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch. 

 

2. Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša účastník. Nebezpečenstvo škody na 

výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Usporiadateľ nenesie 

žiadnu zodpovednosť za vady výhry a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s 

užívaním výhry. 

3. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom 

súťaže v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa 

alebo nevyužitím výhry alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými 

účastníkom súťaže. 

 

 

 

 

 

 



Čl. XI 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel súťaže, na odloženie, 

prerušenie alebo na zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania súťaže, ako aj zmenu 

druhov vecí, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu pravidiel a podmienok 

súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. 

2. Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na web stránke 

www.kvety.sk a www.glskurier.sk. 

3. Prípadné námietky k priebehu súťaže je možné usporiadateľovi zaslať písomne 

na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách najneskôr do 3 pracovných 

dní od ukončenia súťaže. Na námietky podané po tejto lehote sa nebude 

prihliadať. Rozhodnutie usporiadateľa o námietkach je konečné. 

 

Čl. XII 

Záverečné ustanovenia 

 

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 24. 2. 2019. 

 

V Budči dňa 24. 2. 2019 

 

Kvety.sk, s. r. o. a GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. 


