Súťažné podmienky
I. Úvodné ustanovenia
Obchodná spoločnosť STROJ NA JEDNOTKY s.r.o., so sídlom Muránska 8, 040 01 Košice –
mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 336 851, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka č.: 39269/V,
(ďalej len „Organizátor Súťaže“)
organizuje propagačnú súťaž pod názvom „Stroj na jednotky“ (ďalej len „Súťaž“).
Táto súťaž sa uskutočňuje za účelom podpory predaja služby „Stroj na jednotky“ prevádzkovanej na
internetovej adrese: http://www.strojnajednotky.sk/ (ďalej aj „Služba“).
II. Podmienky účasti v Súťaži
Účastník Súťaže berie na vedomie, že pre účasť v súťaži je nevyhnutné, aby Účastník disponoval
prístupom k počítaču, smartfónu alebo tabletu s pripojením k Internetu, pričom sa nevyžaduje žiadne
špeciálne softvérové alebo hardvérové vybavenie daného zariadenia.
Do Súťaže bude zaradený žiak základnej školy nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky, ktorý
sa zaregistruje do Služby a prostredníctvom svojho konta vyjadrí súhlas s účasťou v tejto Súťaži
a s týmito súťažnými podmienkami (ďalej len „Účastník“).
Účastník neplatí Organizátorovi Súťaže za účasť v Súťaži žiadne poplatky v súvislosti s jeho účasťou
v Súťaži.
V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže má Organizátor Súťaže právo výlučne
na základe vlastného uváženia vylúčiť Účastníka zo Súťaže. Organizátor Súťaže je oprávnený vylúčiť
Účastníka zo Súťaže aj v prípade, ak Účastník poruší tieto Súťažné podmienky, najmä, avšak nie len,
ak Účastník vykoná akýkoľvek úkon, ktorý Organizátor Súťaže vyhodnotí ako rušenie, blokovanie,
znehodnotenie, zneužívanie, ponižovanie alebo zosmiešňovanie Súťaže, Organizátora Súťaže, alebo
iných Účastníkov; alebo Účastník vykoná akýkoľvek úkon, ktorý Organizátor Súťaže vyhodnotí ako
podvádzanie v rámci Súťaže. Osoba vylúčená zo Súťaže prestáva byť Účastníkom. Vylúčená osoba
nemá nárok na akúkoľvek náhradu od Organizátora Súťaže.
III. Termín a miesto Súťaže
Súťaž sa uskutoční v týchto termínoch:
a) 1. kategória = 1. ročník: v období od 5.11.2018 do 26.5.2019 elektronicky, prostredníctvom
internetového rozhrania a internetovej adresy http://www.strojnajednotky.sk/,
b) 2. kategória = 2. – 9. ročník: v období od 24.9.2018 do 26.5.2019 elektronicky, prostredníctvom
internetového rozhrania a internetovej adresy http://www.strojnajednotky.sk/.
IV. Pravidlá Súťaže
Účastník rieši úlohy nachádzajúce sa v Službe, ktoré spolu tvoria 13 sérií pre 1. ročník a 16 sérií pre 2.
– 9. ročník. Za každú správne vyriešenú úlohu môže Účastník získať vopred určený počet bodov. Na
to, aby Účastník úspešne dokončil sériu, musí vyriešiť všetky úlohy danej série, a to bez ohľadu na to,
či je jeho riešenie správne alebo nie. Každý Účastník je povinný riešiť úlohy v jednotlivých sériách
samostatne a bez akýchkoľvek technických pomôcok.

V prípade, ak má Účastník pochybnosti o správnosti vyhodnotenia niektorej z úloh alebo o počte
získaných bodov, môže to reklamovať u Organizátora Súťaže prostredníctvom kontaktného formulára
nachádzajúceho sa na internetovej adrese http://www.strojnajednotky.sk/kontaktform.php. Organizátor
Súťaže bezodkladne rozhodne o podanej reklamácií a upovedomí Účastníka, ktorý ju podal, o spôsobe
vybavenia tejto reklamácie. Ak Organizátor Súťaže vyhovie Účastníkovej reklamácií, bezodkladne
vykoná nápravu, najmä opravu bodov.
V. Víťaz, výhercovia a ceny Súťaže
Úspešným účastníkom sa stáva každý Účastník, ktorý úspešne dokončil všetky série Súťaže v rámci
svojej kategórie (ďalej len „Úspešný účastník“). Každý Úspešný účastník získa diplom o úspešnom
absolvovaní Súťaže.
Víťazom 1. kategórie sa stáva Úspešný účastník, ktorý do skončenia Súťaže získal najvyššiu
percentuálnu úspešnosť spomedzi všetkých Úspešných účastníkov z 1. kategórie (ďalej len „Víťaz 1.
kategórie“). Víťaz 1. kategórie vyhráva Tablet. V prípade viacerých Úspešných účastníkov z 1.
kategórie s rovnakou percentuálnou úspešnosťou o Víťazovi 1. kategórie rozhodne žrebovanie.
Víťazom 2. kategórie sa stáva Úspešný účastník, ktorý do skončenia Súťaže získal najvyššiu
percentuálnu úspešnosť spomedzi všetkých Úspešných účastníkov z 2. kategórie (ďalej len „Víťaz 2.
kategórie“). Víťaz 2. kategórie vyhráva hraciu konzolu PlayStation 4. V prípade viacerých Úspešných
účastníkov z 2. kategórie s rovnakou percentuálnou úspešnosťou o Víťazovi 2. kategórie rozhodne
žrebovanie.
Každý Úspešný účastník Súťaže získa za každý získaný percentuálny bod jeden virtuálny žreb (ďalej
len „Žreb“). Po ukončení príslušnej kategórie Súťaže bude spomedzi všetkých získaných Žrebov
Úspešných účastníkov z 1. kategórie Súťaže elektronickým spôsobom náhodne vyžrebovaný jeden
Žreb, ktorého držiteľ získa Tablet, a zároveň spomedzi všetkých získaných Žrebov Úspešných
účastníkov z 2. kategórie Súťaže bude elektronickým spôsobom náhodne vyžrebovaný jeden Žreb,
ktorého držiteľ získa hraciu konzolu PlayStation 4, jeden Žreb, ktorého držiteľ získa horský bicykel, a
jeden Žreb, ktorého držiteľ získa smartfón. Ceny budú bez zbytočného odkladu odovzdané Úspešným
účastníkom, ktorí držia výherné Žreby - výhercom.
Peňažné ceny a výhry zo súťaží v hodnote nižšej ako 350 EUR sú v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oslobodené od dane.
VI. Oznámenie výsledkov Súťaže
Víťazi Súťaže a vyžrebovaní výhercovia spomedzi Úspešných účastníkov budú zverejnení najneskôr
do 10 dní po skončení príslušnej kategórie Súťaže na internetovej adrese
http://www.strojnajednotky.sk/ a tieto osoby budú taktiež bezodkladne elektronicky alebo telefonicky
kontaktované Organizátorom Súťaže.
VII. Spôsob odovzdania cien
Ak nie je ďalej stanovené inak, ceny budú víťazom a výhercom zaslané na nimi uvedené adresy. Víťaz
a výherca je povinný si cenu prevziať. V prípade, že si víťaz a výherca cenu neprevezme, je
Organizátor Súťaže oprávnený stanoviť, že cena výhercovi prepadá v prospech Organizátora Súťaže.
Diplomy o úspešnom absolvovaní Súťaže budú Úspešným účastníkom zaslané bez zbytočného
odkladu po skončení Súťaže na e-mailové adresy Úspešných účastníkov, ktoré uviedli pri registrácii.

VIII. Ochrana osobných údajov
Účastníci Súťaže starší ako 16 rokov, zákonní zástupcovia alebo opatrovníci Účastníkov Súťaže
mladších ako 16 rokov udeľujú Organizátorovi Súťaže svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so
spracúvaním nasledovných osobných údajov Účastníka: meno, priezvisko, adresa školy, trieda, email,
na účely realizácie Súťaže.
Zaškrtnutím príslušného políčka Účastníci súťaže starší ako 16 rokov, prípadne ich zákonní
zástupcovia alebo opatrovníci udeľujú Organizátorovi Súťaže svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so
spracúvaním nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa školy, trieda, bodové
hodnotenie Účastníka Súťaže za účelom zverejnenia týchto údajov na internetovej adrese
http://www.strojnajednotky.sk/ a to ako v priebehu Súťaže, tak aj pri celkovom vyhodnotení Súťaže.
Osobné údaje Účastníka súťaže sa uchovávajú po dobu troch rokov od udelenia súhlasu, maximálne
však po dobu jedného roka, ktorý uplynie po roku, v ktorom už Organizátor Súťaže obdobnú súťaž
nevyhlásil.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailu
Organizátorovi Súťaže, alebo prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na
internetovej adrese http://www.strojnajednotky.sk/kontaktform.php. V prípade odvolania súhlasu so
spracúvaním osobných údajov za účelom realizácie Súťaže Účastníkom Súťaže bude účasť Účastníka
Súťaže v Súťaži ukončená.
Účastníci Súťaže, ich zákonní zástupcovia alebo opatrovníci, ako dotknuté osoby, majú práva
dotknutej osoby, ktoré si môžu uplatniť u Organizátora Súťaže, ako prevádzkovateľa spracúvania
osobných údajov. Práva dotknutej osoby sú upravené v článkoch 12 až 22 Nariadenia Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Ako dotknutá osoba máte právo: (i) na prístup k svojim
osobným údajom, (ii) na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) na obmedzenie (blokovanie)
spracúvania osobných údajov, (iv) namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) na výmaz
osobných údajov, (vi) na prenosnosť údajov, (vii) podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad
na ochranu osobných údajov SR, pri podozrení, že sa osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou
legislatívou.
Účastníci zodpovedajú za úplnosť, pravdivosť a správnosť osobných údajov, ktoré za vyššie
uvedeným účelom poskytli Organizátorovi Súťaže. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov
sú Účastníci povinní ich zmenu bezodkladne oznámiť Organizátorovi Súťaže.
V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných
údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov
alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje
zlikvidované.
Organizátor Súťaže vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so
zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných
a bezpečnostných opatrení.
IX. Osobitné ustanovenia

Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich
s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel
vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. O
akýkoľvek sporných otázkach týkajúcich sa Súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru
bude s konečnou platnosťou rozhodovať Organizátor Súťaže, s čím Účastník bezvýhradne súhlasí.
Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Účastník berie na vedomie, že nemôže
požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určil Organizátor Súťaže. Účastník
nemá právo na výhru, ak nesplnil podmienky Súťaže, stanovené Organizátorom Súťaže. Na získanie,
poskytnutie a odovzdanie výhier nie je právny nárok. Nahradenie cien ich peňažným ekvivalentom,
výmena ceny medzi víťazmi, výhercami alebo akékoľvek postúpenie ceny na tretie osoby je zakázané.
Ceny v Súťaži nemožno zameniť za hotovosť ani za žiadnu inú formu platby. Organizátor Súťaže
nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie majetku, finančné straty alebo ujmu na zdraví v
súvislosti s účasťou Účastníka v tejto Súťaži.
Organizátor Súťaže nehradí Účastníkovi žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou
v Súťaži.
Reklamácie, sťažnosti, podnety a otázky môže Účastník zasielať Organizátorovi prostredníctvom
kontaktného
formulára
nachádzajúceho
sa
na
internetovej
adrese
https://www.strojnajednotky.sk/kontaktform.php.
X. Záverečné ustanovenia
Každý má právo nahliadnuť do týchto súťažných podmienok. Tieto súťažné podmienky sú k dispozícii
v sídle Organizátora Súťaže a na internetovej adrese http://www.strojnajednotky.sk/.
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať tieto Súťažné podmienky,
o čom je Organizátor súťaže povinný informovať Účastníka. Povinnosť informovať Účastníka o
zmene Súťažných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke Súťaže.
Všetky záväzkové vzťahy vzniknuté medzi Účastníkom a Organizátorom Súťaže sa spravujú právnym
poriadkom Slovenskej republiky.
V Košiciach, dňa 18.9.2018
STROJ NA JEDNOTKY s.r.o.

