SÚŤAŽ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKA 2020
– pravidlá časti súťaže „O cenu pre hlasujúcu verejnosť“
1. USPORIADATEĽ A GENERÁLNY PARTNER
Generálnym partnerom súťaže Mastercard Obchodník roka 2020 (ďalej jen súťaž) je spoločnosť
Mastercard Europe sprl, organizačná složka, so sídlom na Prahe 1, Na Poříčí 1079, PSČ 110 00, IČ:
69345724 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka č.
34449 (ďalej ako „usporiadateľ).
Organizátorom súťaže je spoločnosť Ogilvy, s.r.o. so sídlom Přívozní 2a, Praha 7, PSČ 170 00, IČO:
25120158, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka
51364 (ďalej ako „organizátor“).
2. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
Účastníkom tejto súťaže sa stane fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s doručovacou adresou na
území Slovenskej republiky, ktorá bude hlasovať v kategórii „Mastercard Obchodník roka 2020 –
Cena verejnosti" súťaže Mastercard Obchodník roka 2020 v súlade s pravidlami menovanej
súťaže.
Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi alebo
organizátorovi súťaže Mastercard Obchodník roka 2020 a osoby im blízke v zmysle § 116
Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených
spoločností, alebo osoba im blízka, výhra nebude odovzdaná. Výhra nebude odovzdaná ani v
prípade, ak usporiadateľ alebo organizátor zistí, alebo budú mať podozrenie na spáchanie
podvodného, prípadne iného nekalého konania zo strany účastníkov súťaže, alebo inej osoby, ktorá
dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.
Organizátor je oprávnený vylúčiť zo súťaže všetkých súťažiacich, ktorí nebudú spĺňať podmienky pre
zapojenie sa do súťaže a to bezvýhradne.
Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže súhlas s podmienkami súťaže uvedenými v týchto
pravidlách a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnom rozsahu bez akýchkoľvek podmienok a výhrad.
3. PODMIENKY SÚŤAŽE
Súťaž o ceny pre hlasujúcu verejnosť (ďalej pre účely týchto pravidiel len „súťaž“) je súčasťou
hodnotenia obchodníkov v súťaži Mastercard Obchodník roka 2020 – pozri čl. 3.2 Pravidiel
hodnotenia obchodníkov. Súťaž trvá od 23 . 11. 2020 do 21. 02. 2021. Účastníci súťaže sú oprávnení
hlasovať a tým sa zapájať do súťaže. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky.
Hlasovanie prostredníctvom internetu:
Hlasujúci vyplní webový formulár súťaže, udelí samostatne súhlas so spracovaním osobných údajov a
formulár odošle predpísaným spôsobom. Súčasťou formulára je aj otázka, ktorú je možné
zodpovedať. Hlasujúci nie je povinný na otázku odpovedať, aby mohol hlasovať v prospech zvoleného
obchodníka. Na účely možnosti účasti v súťaži je však potrebné zodpovedať otázku uvedenú vo
formulári. Po vyplnení a odoslaní formulára bude každému hlasujúcemu automaticky na ním vyplnenú
e-mailovú adresu zaslaná žiadosť o potvrdenie hlasovania, hlasujúci musí žiadosť potvrdiť, inak
nebude jeho hlasovanie a tým aj zaradenie do súťaže o cenu verejnosti akceptované a zaradené do
súťaže.

Každý hlasujúci môže počas lehoty hlasovania odoslať maximálne jeden hlas prostredníctvom
internetu. Všetky ďalšie prípadné pokusy jedného hlasujúceho o zaslanie ďalšieho hlasu (formulára)
nebudú do súťaže zaradené a sú neplatné.
Neplatné (ako na hlasovanie verejnosti v súťaži Mastercard Obchodník roka 2020, tak na zaradenie
do súťaže) sú formuláre vyplnené v rozpore s inštrukciami uvedenými na webových stránkach,
formuláre doručené mimo lehoty hlasovania verejnosti podľa týchto pravidiel, formuláre
nezrozumiteľné (napr. uvádzajúce neexistujúce alebo zmätočné meno obchodníka), ako aj formuláre,
ktoré akýmkoľvek iným spôsobom odporujú týmto pravidlám. Hlasy zaslané prostredníctvom
neplatných formulárov nebudú zaradené do súťaže. Právo rozhodovať, ktoré formuláre sú
akceptovateľné v zmysle týchto pravidiel, je právom organizátora.
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Záujemca o účasť v súťaži zaškrtnutím príslušného políčka v rámci registračného formulára na
súťažných stránkach www.obchodnik-roka.sk udeľuje svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných
údajov usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi osobných údajov, a to na účel realizácie súťaže
zahrňujúci organizáciu a vyhodnotenie súťaže, kontrolu súťaže, odovzdanie výhier ako aj na
spracovanie poskytnutých osobných údajov prostredníctvom organizátora. Každý účastník má
zároveň možnosť oboznámiť sa so svojimi právami, ktoré sa týkajú spracúvania jeho osobných údajov
pre vyššie uvedené účely. Výslovne sa uvádza, že účastník, ktorý neudelí súhlas so spracovaním
osobných údajov, za účelom ich využitia v rámci súťaže, nemôže byť do súťaže zaradený.

4. ZLOSOVANIE VÝHERCOV
Z hlasujúcich, ktorí odpovedia na súťažnú otázku a zapojí sa do súťaže v súlade s pravidlami súťaže
"Mastercard Obchodník roka 2020 - Cena verejnosti", bude po skončení hlasovania vylosovaných
pomocou online náhodného generátora čísel 10 výhercov Apple iPadov a 100 výhercov predplatených
kariet Mastercard. Priebeh žrebovania 10 Apple iPadov bude osvedčený notárom a bude urobený
zápis. Zlosovanie 100 výhercov predplatených kariet prebehne pod dohľadom trojčlennej komisie
zloženej zo zástupcov organizátora súťaže a / alebo zástupcov generálneho partnera súťaže a bude
urobený zápis.
Najneskôr do siedmich dní po zlosovaniu budú výhercovia informovaní organizátorom súťaže o výhre,
a to formou informatívneho e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú uviedol výherca pri vypĺňaní
registračného formulára, v ktorom ho organizátor informuje o výhre, uvedie dodatočné pokyny, najmä
vyzve na kontaktovanie organizátora za účelom možnosti uskutočnenia ďalších faktických a právnych
krokov smerujúcich k možnosti odovzdania výhry. V prípade, že výherca neskontaktuje organizátora
ani do 7 dní odo dňa zaslania informatívneho e-mailu, zašle organizátor tento e-mail opakovane
a pokiaľ ani do 10 dní odo dňa zaslania opakovaného informatívneho e-mailu nebude výherca
reagovať, resp. pokiaľ zo strany výhercu nedôjde k poskytnutiu následnej nevyhnutnej súčinnosti za
účelom možnosti odovzdania výhry výhercovi, stráca výherca nárok na výhru a výhra prepadá v
prospech usporiadateľa. Po prepadnutí výhry usporiadateľ a organizátor nie sú povinní vykonať ďalšie
zlosovanie výhercu.
5. VÝHRY A ICH ODOVZDANIE

Výhrami v súťaži je 10 tabletov iPad každý v hodnote 345,- EUR vrátane DPH a 100 predplatených
kariet Mastercard v hodnote 40 EUR. Každý výherca získa 1 tablet alebo jednu predplatenú kartu.
Výhry budú odovzdávané poštou, podľa rozhodnutia organizátora. Výhry budú odovzdávané
najneskôr do 15. 5. 2021. Výherca je povinný prevziať výhru od usporiadateľa súťaže stanoveným
spôsobom.
Výherca si nemôže nárokovať na inú výhru, ako tú, ktorá mu bude vydaná. Výhry nie je možné
alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Usporiadateľ a organizátor nenesú žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na
výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry na jej odoslanie výhercovi.
Usporiadateľ a/alebo organizátor si vyhradzuje právo overiť vek výhercu tak, že ho vyzve na
predloženie dokladu totožnosti. Výherca musí mať plnú spôsobilosť na právne úkony v súlade
s platnými právnymi predpismi. Ak výherca nesplní vyššie uvedené pravidlá súťaže, môže
usporiadateľ odmietnuť výhru odovzdať bez práva na náhradu výhry a výhra prepadá v prospech
usporiadateľa.
Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre v prípade zmeny emailovej adresy
výhercu, ktorú výherca uviedol do svojho webového formulára s osobnými údajmi, chyby v doručovaní
na strane prevádzkovateľa internetového pripojenia, alebo akúkoľvek nemožnosť kontaktovanie
výhercu.
Usporiadateľ a organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za doručenie webových formulárov
hlasujúcich.
6. DAŇOVÁ POVINNOSŤ
Ak hodnota jednotlivej výhry prekročí čiastku v celkovej výške 350,- EUR vrátane DPH, podlieha podľa
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zdaneniu, pričom daň je na
svoje náklady povinný zaplatiť výherca. Výhercovia sú plne zodpovední za splnenie svojich daňových
povinností spojených s výhrou v zmysle platnej slovenskej legislatívy. Ako hodnota jednotlivej výhry
prekročí 350,- EUR, je výherca taktiež povinný v zmysle predpisov platných na území SR zaplatiť
poistné na zdravotné poistenie za podmienok ustanovených zákonom č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom
poistení v platnom znení.
7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru nahradiť výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a
meniť podmienky odovzdania výhier v prípade, že mu výhra nebude poskytnutá tak, aby mohla byť
výhercovi odovzdaná v súlade s týmito pravidlami; ďalej právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže
vrátane lehoty jej platnosti alebo súťaž predčasne ukončiť alebo prerušiť.
Vymáhanie účasti v súťaži a/alebo súťažných výhier súdnou cestou je vylúčené.
Usporiadateľ a organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa
vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodov. Usporiadateľ a organizátor týmto nepreberá voči
účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany
usporiadateľa alebo organizátora, ako je uvedené v týchto pravidlách.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu, prípadne dodatočné náklady, ktorá
vznikne účastníkovi v súvislosti s účasťou na súťaži, ani výhercovi v súvislosti s výhrou, jej prevzatím
a nakladaním s ňou.
Tieto podrobné pravidlá súťaže sú k dispozícii na internetových stránkach www.obchodnik-roka.sk a
v sídle usporiadateľa počas celej súťaže.
Tieto pravidlá a právne vzťahy z nich vyplývajúce sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej
republiky.

V Prahe 23. 11. 2020

