
 

ŠTATÚT PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE „KOLOBEŽKUJ S DELUVIS“ 
 

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE 

Vyhlasovateľom propagačnej súťaže s názvom „KOLOBEŽKUJ S DELUVIS“ (ďalej len „Súťaž“) na stránke 
https://www.facebook.com/deluvis (ďalej len „fan page DELUVIS“) na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „Facebook“) 
je spoločnosť: 
 
DELUVIS s.r.o. 
Plynárenská 7/A 
821 09 Bratislava 
(ďalej len „Vyhlasovateľ“) 

II. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI 

Do Súťaže sa môže zapojiť (i) každá fyzická osoba s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila 
vek 18 rokov a je plne spôsobilá na právne úkony, (ii) má vytvorený užívateľský profil na Facebook-u, (iii) poskytne 
Vyhlasovateľovi údaje o svojom užívateľskom profile na Facebook-u a (iv) súhlasí s podmienkami tejto súťaže. 
 

III.  TRVANIE SÚŤAŽE 

Súťaž prebieha od 28.4.2021, dňa zverejnenia tohto štatútu v súlade s článkom XI. Štatútu, do 12.5.2021 do 12:00 
hod. Súťaž má povahu jednokolovej propagačnej súťaže prebiehajúcej na Facebook-u, konkrétne na fan page 
DELUVIS. Súťaž bude pozostávať z jedného samostatného kola, pričom toto kolo bude časovo limitované od 
zverejnenia výzvy na účasť v Súťaži od 28.4.2021 do 12.5.2021 do 12:00 hod. 
 

IV.  PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 
  

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto sa na fan page DELUVIS, prostredníctvom svojho užívateľského profilu na 
Facebook-u zapojí do Súťaže (ďalej len ako „súťažiaci“) v súlade so zadaním. Úlohou súťažiaceho bude správne 
reagovať na zadanie, a to formou: 

  

a. Označenia  „Páči sa mi to“ na fan page DELUVIS 
b. Označenia „Páči sa mi to“ na súťažný príspevok 
c. Odpovedania do Komentára pod súťažným príspevkom na zadanú súťažnú otázku 
d. Zdieľania súťažného príspevku na svojom užívateľskom profile na Facebook-u 

  

2. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami Súťaže podľa tohto 
štatútu.  

3. Na časovej osi fan page DELUVIS vyhlasovateľ zverejní výzvu na účasť v Súťaži, a to vo forme zadania súťažnej 
otázky. Súťažná otázka môže byť z rôznych finančných oblastí a bude zameraná prieskum. 

4. Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť len raz. 
5. Súťažiaci, ktorý sa zapojí do Súťaže požadovanou formou, bude zaradený do žrebovania o výhru. 
6. Súťažiaci, na zdieľanom príspevku upraví  „Publikum“ na „Verejné“, pre možnosť kontroly splnenia pravidiel 

Súťaže. Ak súťažiaci nebude vedieť upraviť „Publikom“ na „Verejné“ aby Vyhlasovateľ vedel skontrolovať 
zdieľanie súťažného príspevku v prípade výhry, súťažiaci musí Vyhlasovateľovi preukázať schreenshot 
zdieľaného príspevku. 

 
V. URČENIE VÝHERCOV 
  

1. V Súťaži môže byť vyžrebovaný jeden výherca. Výherca bude určený žrebovaním spomedzi všetkých súťažiacich, 
ktorí správne odpovedali na zadanú súťažnú otázku a platne sa zapojili do Súťaže. Vyhlasovateľ Súťaže môže 
rozhodnúť, že v prípade, ak žiadny zo súťažiacich neodpovie na súťažnú otázku správne alebo nesplní pravidlá 



 

súťaže, žrebovať sa bude zo súťažiacich, ktorí sa svojimi odpoveďami alebo plneniami najviac priblížili k správnej 
odpovedi alebo k splneniu pravidiel. 

2. Žrebovanie sa uskutočni najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa ukončenia Súťaže. 
3. O výhre bude výherca informovaný Vyhlasovateľom prostredníctvom Facebook-u, a to najneskôr do troch (3) 

pracovných dní odo dňa žrebovania. Názov vyžrebovaného facebookového profilu bude zároveň zverejnený na 
fan page DELUVIS v komentári pod Súťažou. 

4. Výherca bude vyžrebovaný prostredníctvom webovej stránky https://commentpicker.com/. 
 

VI. VÝHRA 

Výhrou v súťaži je Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, elektrická kolobežka, čierna. 
Kolobežka bude odovzdaná neposkladaná v originálnom balení. 
Obsah balenia: Elektrický skúter Mi Essential, Napájací adaptér, Šesťhranný kľúč , Adaptér na dofúkanie kolies, Skrutka, 
Používateľská príručka 
 

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE VÝHRY 
  

1. V prípade, ak výherca výhry nebude reagovať na oznámenie o výhre v lehote 10 (desiatich) dní odo dňa odoslania 
informácie o výhre Vyhlasovateľom a zároveň v rovnakej lehote nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry, nárok 
súťažiaceho na výhru zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel. 

2. Výhra bude výhercovi odovzdaná v mieste sídla spoločnosti na Plynárenskej 7/A, 821 09 Bratislava alebo na inom 
mieste na území Slovenskej republiky v závislosti od dohody medzi Vyhlasovateľom a výhercom. 

 
VIII. OSOBNÉ ÚDAJE 
  

1. Vyhlasovateľ marketingovej aktivity spracúva osobné údaje v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon 
122/2013“). Osobné údaje sú spracúvané v rámci IS Marketing pre účely aktívneho informovania o 
Vyhlasovateľovi, produktoch a službách Vyhlasovateľa a iných subjektov. Vyhlasovateľ môže spracúvať osobné 
údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Informácia o prípadných tretích stranách, príjemcoch a 
sprostredkovateľoch je dostupná na webe Vyhlasovateľa https://deluvis.sk/klientska-zona/. 

2. Výherca zaslaním svojich kontaktných údajov v rozsahu, uvedenom v článku VIII, ods. 1 tohoto štatútu súhlasí so 
spracúvaním poskytnutých osobných údajov, ktoré budú použité pre zaslanie alebo poskytnutie výhry. Po 
skončení účelu spracúvania budú poskytnuté osobné údaje anonymizované. Poskytnutý súhlas je dobrovoľný, 
máte právo ho kedykoľvek odvolať. V zmysle zákona 122/2013 máte právo na základe písomnej žiadosti 
požadovať informácie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané; informácie o spracúvaní vašich 
osobných údajov; presné informácie o zdroji, z ktorého boli vaše osobné údaje získané; zoznam vašich osobných 
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré sú neaktuálne, 
skončil účel ich spracúvania alebo pri ich spracúvaní došlo k porušeniu zákona 122/2013. Ďalšie vaše práva 
obsahuje § 28 zákona 122/2013. 

 
IX. ĎALŠIE VYHLÁSENIA 
  

1. Súťažiaci zapojením sa do súťaže, udeľuje Vyhlasovateľovi bezodplatný súhlas v súlade so zákonom č. 618/2003 
Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, 
na použitie (licencia) diela alebo iného predmetu ochrany podľa autorského zákona (napríklad fotografie alebo 
videá), ktorým súťažiaci plnil úlohu súťaže, a to pre teritórium celého sveta, na jeho spojenie s iným dielom a 
verejné šírenie sprístupnením na fan page DELUVIS na celú dobu autorsko-právnej ochrany; vyhlasovateľ je 
oprávnený udeliť sublicenciu v rovnakom rozsahu aj tretej osobe. Licencia sa vzťahuje aj na deriváty vytvorené na 
základe udelenej licencie. 

2. Súťažiaci zapojením sa do súťaže vyhlasuje, že zaslaním diela alebo iného predmetu ochrany podľa autorského 
zákona a udelením licencie podľa predchádzajúceho bodu tohto štatútu, neporušuje práva tretích osôb a v 

https://commentpicker.com/
https://deluvis.sk/klientska-zona/


 

prípade, že sa takéto porušenie zistí, súťažiaci zodpovedá za porušenie týchto práv vrátane zodpovednosti za 
škodu voči poškodenému, bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu od Vyhlasovateľa alebo inej zúčastnenej osoby. 

3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nesprístupniť také dielo alebo iný predmet ochrany podľa autorského zákona, 
ktorý by mohol podľa uváženia Vyhlasovateľa zasahovať do práv a právom chránených záujmov iných osôb, bol 
nedôstojný, vulgárny alebo mohol poškodiť dobré meno alebo značku Vyhlasovateľa alebo inej osoby. 

 
 

X. VYLÚČENIE ZAMESTNANCOV VYHLASOVATEĽA A ĎALŠÍCH OSÔB ZO SÚŤAŽE 

Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci, členovia štatutárnych orgánov Vyhlasovateľa a osoby, ktoré sa priamo 
podieľajú na činnostiach súvisiacich s realizáciou tejto Súťaže (§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov). 
 

XI. ZVEREJNENIE ŠTATÚTU SÚŤAŽE 
  

Tento štatút súťaže bude zverejnený na fan page DELUVIS. 
https://www.facebook.com/deluvis  
 

XII. OSOBITNÉ USTANOVENIA 
1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže podľa vlastného uváženia 

a vyhradzuje si taktiež právo v odôvodnených prípadoch, kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, 
odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť Súťaž a jej štatút. 

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného 
konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, 
zneužívania mechanizmu a výhod Súťaže, právo súťažiaceho vylúčiť zo Súťaže a právo výhercovi výhru 
neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. 

3. Súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou 
Facebook, Inc. Súťažiaci vedome poskytuje svoje údaje Vyhlasovateľovi, a nie spoločnosti Facebook, Inc. 
Informácie, ktoré súťažiaci poskytnú budú použité výhradne na obchodné a marketingové účely Vyhlasovateľa a 
za účelom poskytnutia výhry. 

 
 
 
Bratislava, dňa 28.4.2021 
 
 
Vyhlasovateľ: 
DELUVIS, s.r.o. 
 


