PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „SÚŤAŽ O RAŇAJKOVÝ SET “ (ďalej aj ako
„súťaž“) na Instagram stránke vyhlasovateľa súťaže Záchranná zdravotná služba Bratislava (ďalej len
„ZZS Bratislava“). Súťaž je určená pre všetkých fanúšikov Instagramovej stránky ZZS Bratislava
(ďalej ako: „fanúšik“ )

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE
Obchodné meno:

Záchranná zdravotná služba Bratislava

Sídlo:

Antolská 11, 850 07 Bratislava

IČO:

17336210

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. PREDMET SÚŤAŽE
Predmetom súťaže je výhra raňajkového setu značky KLARSTEIN.

III. PODMIENKY SÚŤAŽE
Podmienkou zapojenia sa do súťaže je:
•
•

Byť fanúšikom Instagram stránky ZZS Bratislava
Označiť priateľa, ktorého by ste rád pozval na raňajky

IV. TRVANIE SÚŤAŽE
Súťaž trvá od 6. 4. 2022 do 18. 4. 2022. Oficiálne výsledky budú vyhlásené a zverejnené dňa 18. 4.
2022 po 12:00 hod. na Instagram profile ZZS Bratislava.

V. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI
1. Súťaže sa môže zúčastniť každý fanúšik Instagram stránky ZZS Bratislava starší ako 18 rokov,
ak spĺňa všetky podmienky stanovené v týchto Pravidlách súťaže.
2. Zo súťaže je vylúčený súťažiaci, ktorý by sa podvodným spôsobom pokúšal zasiahnuť do
mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak žiadnu cenu získať nemohol.
3. Ak sa do súťaže zapojí súťažiaci, ktorý nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle pravidiel, je zo
súťaže automaticky vylúčený a nemá žiaden nárok na cenu.

VI. CENY V SÚŤAŽI
Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu: KLARSTEIN Aquavita raňajkový
set.

VII. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
1. Žrebovanie a vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle súťaže vykonajú traja zamestnanci ZZS
Bratislava.
2. Vyhlasovateľ súťaže vyžrebuje jedného výhercu zo všetkých účastníkov súťaže. Výhercom sa stane
osoba, ktorá splní podmienky uvedené v článku III. týchto pravidiel súťaže, poskytne všetky údaje
potrebné na jej riadnu a nezameniteľnú identifikáciu, bude vyžrebovaná a vyhlásená za výhercu.
O výhercovi sa rozhodne žrebovaním, dňa 18. 4. 2022 o 12:00 hod . Výherca bude informovaný o výhre
zverejnením mena v rovnaký deň po 12:00 hod. na Instagram profile ZZS Bratislava.
4. Odovzdanie ceny sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a
výhercom. ZZS Bratislava nezodpovedá za nedoručenie výhry, resp. jej poškodenie, ak bolo spôsobené
poštovou prepravou alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky, ktoré vzniknú nesprávnym doručením,
resp. nedoručením výhry, ZZS Bratislava postúpi na výhercu.
5. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nebude
spĺňať ktorúkoľvek z podmienok v zmysle týchto pravidiel, výhra bude ponúknutá podľa poradia,
náhradnému vyžrebovanému súťažiacemu. Ak ani náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo
cenu odmietne, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
6. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VIII. OSOBNÉ ÚDAJE
1. Ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže, Vaše osobné údaje poskytujete ZZS Bratislava ako
vyhlasovateľovi súťaže (tzv. prevádzkovateľ).
2. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov môžete ZZS Bratislava
kontaktovať písomne na adrese: Záchranná zdravotná služba Bratislava, Antolská 11, 850 07 Bratislava
57 alebo e-mailom na adrese: zodpovednaosoba@emergency-ba.sk.
3. ZZS Bratislava spracúva osobné údaje vás ako účastníka súťaže za účelom vašej účasti v súťaži,
dohľadu nad dodržiavaním pravidiel súťaže, vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhry a zverejnenia
výhercu v súťaži na Instagrame ZZS Bratislava, a to na právnom základe súhlasu so spracúvaním
osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj len „GDPR“).
4. Vaše osobné údaje ako účastníka súťaže budú zverejnené iba v rozsahu, v akom ste ich zverejnili
sami z dôvodu zapojenia sa do tejto súťaže. ZZS Bratislava ako prevádzkovateľ teda bude pre účely
súťaže spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu fotografia, meno a priezvisko, resp. Instagram-nick
(podľa toho čo zverejníte na Instagramovej stránke ZZS Bratislava).

Pre prípad, že sa ako účastník súťaže stanete aj výhercom súťaže, udeľujete ZZS Bratislava ako
organizátorovi súťaže zároveň súhlas na zverejnenie vášho mena a priezviska (prípadne prvého písmena
priezviska), resp. Instagram nicku (podľa toho čo zverejníte na Instagramovej stránke ZZS Bratislava)
na účely oznámenia výhercu súťaže na Instagramovej stránke ZZS Bratislava zo strany ZZS Bratislava.
Rovnako súhlasíte, že ZZS Bratislava ako vyhlasovateľ súťaže a/alebo doručovateľ výhry vás bude ako
účastníka súťaže v súvislosti s výhrou a jej doručením kontaktovať telefonicky a/alebo elektronickými
prostriedkami cez Instagram alebo e-mailom na e-mailovú adresu registrovanú na sociálnej sieti
Instagram. Zároveň súhlasíte s doručením výhry na vami oznámenú adresu.
5. Svoje osobné údaje pritom poskytujete ZZS Bratislava dobrovoľne na základe vášho súhlasu
udeleného ZZS Bratislava zapojením sa do súťaže spôsobom podľa týchto pravidiel. V prípade
neposkytnutia vašich osobných údajov nebude možné účastníka súťaže zaradiť do súťaže. Udelenie
vášho súhlasu teda nie je vašou zmluvnou ani zákonnou povinnosťou.
6. Vaše osobné údaje ako účastníka súťaže budeme spracúvať počas obdobia troch (3) rokov po
skončení súťaže. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje náležite zlikvidované.
7. Vami udelený súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať, a to zmazaním vášho príspevku na
Instagramovom profile ZZS Bratislava alebo zaslaním odvolania súhlasu na adresu: Záchranná
zdravotná služba Bratislava, Antolská 11, 850 07 Bratislava 57 alebo e-mailom na adresu:
zodpovednaosoba@emergency-ba.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie vašich osobných
údajov pred odvolaním súhlasu.
8. Vaše osobný údaje budú sprístupnené prevádzkovateľovi sociálnej siete Instagram a návštevníkom
Instagramovej stránky ZZS BA. Na spracúvaní vašich osobných údajov v prípade výhry v súťaži sa
budú tiež podieľať doručovacie spoločnosti zabezpečujúce doručenie výhry výhercovi. Osobné údaje sa
môžu poskytovať aj tretím stranám na základe osobitných predpisov, napr. daňový úrad, Slovenská
obchodná inšpekcia. V prípade záujme vám naša zodpovedná osoba zašle kompletný zoznam príjemcov
vašich osobných údajov.
9. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje a Vaše osobné údaje nie sú používané na
profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.
10. Ako dotknutá osoba máte právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup
k svojim údajom podľa čl. 15 GDPR; (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov;
(iii) vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch a za podmienok
uvedených v čl. 17 GDPR, (iv) obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR; (iv) získať údaje, ktoré
poskytol prevádzkovateľovi a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi za podmienok
uvedených v čl. 20 GDPR; (v) namietať podľa čl. 21 GDPR. Svoje práva môžete uplatniť na
adrese: Záchranná zdravotná služba Bratislava, Antolská 11, 850 07 Bratislava 57 alebo e-mailom na
adresu: zodpovednaosoba@emergency-ba.sk.
Pri podozrení na nezákonné spracovávanie vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,
Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk.
11. Odporúčame pri každej žiadosti čo najpodrobnejšie vysvetliť, aké právo v zmysle GDPR
uplatňujete, aké sú vaše identifikačné údaje (na overenie totožnosti), príp. akých účelov a údajov sa
žiadosť týka. Pri príliš všeobecných žiadostiach musíme žiadať spresnenie. V prípade, ak ZZS BA
nebude príslušný na posúdenie vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, bude vaša žiadosť
bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi. Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby,
ktorá nám bude doručená, bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme

vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti. Dovoľujeme si Vás upozorniť,
že pri vybavovaní vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o
dôveryhodné overenie vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak budú existovať pochybnosti o vašej
identite. Je našou povinnosťou zabrániť poskytnutiu osobných údajov o vás neoprávnenej osobe. Proces
vybavenia vašej žiadosti spojenej s výkonom vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný.
Ak je vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení
účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady.
12. Ďalšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov si môžete vyžiadať
prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: zodpovednaosoba@emergency-ba.sk.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami. Ak nesúhlasí s ktoroukoľvek
podmienkou alebo bodom v týchto pravidlách, nesmie sa súťaže zúčastniť.
2. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje
právo vysvetliť tieto nejasnosti a rozhodnúť o nich.
3. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená
Instagramom a nie je s ňou nijako spojená.

