
ŠTATÚT SÚŤAŽE 
„Súťaž o vstupenky na Festival Pohoda a ďalšie ceny“ 

(ďalej len „štatút“) 

 
1. Predmet štatútu, cieľ súťaže 

 
1. Predmetom tohto štatútu je úprava súťažných podmienok série súťaží, prebiehajúcich na 
Instagrame organizátora súťaží s názvom Urpiner (@pivovar.urpiner).  
2. Cieľom a účelom súťaže je reklama, podpora a propagácia produktov organizátora. 
 

2. Podmienky účasti v súťaži 
 

1. Do každej súťaže sa môže zapojiť ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá má trvalý alebo 
prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, dovŕšila vek osemnásť rokov, spĺňa 
podmienky účasti v súťaži a ostatné podmienky tohto štatútu a súhlasí s ustanoveniami tohto 
štatútu (ďalej len „súťažiaci"). 
2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a ich blízke osoby. 
 

3. Podmienky, pravidlá a priebeh súťaže 
 

1. Súťažiaci sa môže do jednotlivých súťaží zapojiť v termínoch uvedených pri každom 
súťažnom príspevku na Instagram profile organizátora. Podmienkou je splnenie úlohy 
uvedenej pri každom súťažnom príspevku  (fotografia, relevantný komentár, či správna 
odpoveď v komentári pod súťažným príspevkom organizátora reagujúci na obsah príspevku, 
resp. súvisiaci s jeho obsahom). Komentár súťažiaceho pod súťažným príspevkom nesmie 
svojím obsahom znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy 
organizátora súťaže, jeho dobré meno alebo propagovať služby iných osôb. 
2. Súťažným príspevkom na účely tohto štatútu sa rozumie príspevok organizátora, ktorý 
organizátor zverejní s označením „Súťaž o lístky na Pohodu“ (ďalej len „súťažný príspevok“).  
3. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz – s jedným svojim komentárom. 
4. Organizátor spomedzi všetkých súťažiacich vyberie výhercov, ktorý správne odpovedali, 
alebo reagovali na súťažnú otázku, alebo úlohu publikovanú na IG profile organizátora v 
období súťaže.  
5. Výber výhercu bude prebiehať v lehote do 3 pracovných dní od ukončenia obdobia súťaže.  
6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí  
a) využívajú nepovolené pomôcky - hackerské nástroje, vírusy, trójske kone a pod.; 
b) poškodzujú ďalších súťažiacich alebo tretie osoby alebo porušujú podmienky uvedené v 
tomto štatúte; 
c) porušujú všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky súťaže; 
d) znevažujú, zosmiešňujú alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzujú záujmy organizátora 
súťaže, jeho dobré meno a propagujú služby iných osôb. 
 

4. Výhra a jej odovzdanie  
 

1. Výherca získava od organizátora predmet výhry, ktorým sú lístky na festival Pohoda a ak je 
uvedené v súťažnom príspevku aj ďalšie výhry – balenie piva Urpiner. 
2. Predmet výhry nemôže vyhrať ten istý výherca v súťaži viackrát.  



3. Súťažiaci budú o výsledku súťaže a mene profilu výhercu informovaní najneskôr do 3 
pracovných dní odo dňa výberu výhercov, a to v komentári pod súťažným príspevkom na IG 
profile organizátora alebo prostredníctvom samostatného statusu obsahujúceho dané 
oznámenie. 
4. Výherca bude zároveň vyzvaný, aby organizátora obratom kontaktoval prostredníctvom 
súkromnej IG správy organizátora. V prípade, ak výherca súťaže do 48 hodín od oznámenia 
výsledku súťaže organizátora nekontaktuje a nezašle mu potrebné údaje, alebo výhru v súťaži 
odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže podľa kritérií 
uvedených v tomto štatúte. 
5. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný organizátorom súťaže 
prostredníctvom Instagram správy.  
 

5. Organizátor súťaže 
 

1. Organizátorom súťaže je spoločnosť  
BANSKOBYSTRICKÝ PIVOVAR, a.s. Sládkovičova 37, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 352 802, 
spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica 
Oddiel: Sa, Vložka č.: 953/S 
2. Organizátor je zároveň poskytovateľom výhry do súťaže. 
 

6. Záverečné ustanovenia 
 

1. Súťažiaci sa zaväzuje, že uvedie pravdivé údaje a bude postupovať v súlade s podmienkami 
uvedenými v tomto štatúte. Svojou účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje svoj súhlas so štatútom 
súťaže. 
2. Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so 
súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými 
by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiacich, alebo ktorými by 
ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal. Súťažiaci nesmie obťažovať ostatných súťažiacich. 
3. Súťažiaci, ktorý získa predmet výhry uvedený v tomto štatúte, zároveň súhlasí s tým, aby 
organizátor súťaže zverejnil a sprístupnil verejnosti údaje o súťažiacom – v rozsahu mena a 
priezviska a adresy trvalého bydliska v médiách (vrátane internetu), propagačných a 
reklamných materiáloch organizátora.  
4. Každý súťažiaci preberá zodpovednosť za používanie aplikácie Instagram a vyhlasuje a 
svojím súhlasom s týmto štatútom sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži nebude porušovať 
všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky súťaže. Túto zodpovednosť organizátor 
súťaže, prevádzkovateľ súťaže, prevádzkovateľ webovej stránky či poskytovateľ pripojenia 
nepreberá. 
5. Každý súťažiaci v plnom rozsahu objektívne zodpovedá za úkony v súvislosti so súťažou 
alebo používaním aplikácie Instagram.  
6. Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na 
internetovej stránke organizátora súťaže www.urpiner.eu  
7. Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že organizátor súťaže je oprávnený ustanovenia tohto 
štatútu kedykoľvek meniť alebo súťaž kedykoľvek zrušiť. V prípade, že dôjde k zmene štatútu, 
súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia štatútu. 
Organizátor nie je povinný o zmene pravidiel osobitne informovať súťažiacich, pretože 

http://www.urpiner.eu/


aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na internetovej stránke organizátora súťaže 
uvedenej vyššie.  
8. Súťažiaci sa zaväzuje riadiť sa týmto štatútom, pokynmi organizátora a prevádzkovateľa 
súťaže a iných osôb podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch 
týkajúcich sa súťaže konečné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Žiadny súťažiaci nemá nárok 
na výhru, pokiaľ nesúhlasí s týmto štatútom a nesplní povinnosti z nich vyplývajúce. Súťažiaci 
tiež nemá nárok na výhru, ak nesplnil podmienky súťaže.  
9. Právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej 
republiky a súťažiaci sa zaväzujú sa im podrobiť. 
10. Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž 
nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy, alebo za výhru, jej 
kvalitu, alebo akosť, alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so 
súťažou, alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby, alebo chybné pripojenia na 
internet, alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server, alebo za úplnú alebo 
čiastočnú nedostupnosť aplikácie Instagram z akéhokoľvek dôvodu, alebo za preťaženie 
internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu 
alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, 
chyby, červy, alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne 
výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami. 
11. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže 
zo strany súťažiacich a tiež právo na prípadné vylúčenie súťažiaceho zo súťaže pre prípadné 
nesplnenie niektorej z nich, nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné 
nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne. 
12. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej 
alebo akejkoľvek inej kompenzácie.  
13. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť pravidlá a podmienky súťaže, ako aj pravidlá 
vyhlasovania výhercov, dátum ukončenia súťaže, počet výhercov, ako aj predmet výhry. 
Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor súťaže vhodným spôsobom zverejní.  
14. Organizátor súťaže a ani súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani 
riadená prevádzkovateľom Instagramu a nemá s ním žiaden vzťah. 
15. Súťažiaci berie na vedomie, že prevádzkovateľ Instagramu nemá voči súťažiacemu žiadne 
záväzky. 
16. Výhra podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR nepodlieha dani z príjmov. 
17.Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové 
povinnosti ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v 
súťaži. 
18. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. 
19. Vyplatenie peňažného  plnenia výmenou za výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhry 
právnou cestou nie je možné. 
20. Úplné pravidlá súťaže sú dostupné webovej stránke organizátora www.urpiner.eu  
 

7. Ochrana osobných údajov 
 

1. Organizátor týmto upovedomuje súťažiacich v súlade s ustanovením § 19 zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
právnych predpisov ako aj v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. 
z. “) nasledovne: 

http://www.urpiner.eu/


2. Súťažiaci zapojením sa do súťaže poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne na dobu počas 
trvania súťaže a zverejnenia výsledkov, a to za účelom kontaktovania v prípade výhry, 
doručenia výhry výhercovi a informovania o výhre na Instagram profile organizátora súťaže 
a zároveň si je vedomý, že Organizátor súťaže použije poskytnuté osobné údaje výhradne za 
účelom realizácie, priebehu a vyhodnotenia súťaže.  
3. Organizátor sa považuje za prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR, čiže 
za osobu, ktorá vymedzila účel spracúvania osobných údajov, určila podmienky spracúvania 
osobných údajov a spracúva osobné údaje.  
4. Organizátor súťaže získava výlučne nasledovné osobné údaje:  
· meno a priezvisko,  
· miesto trvalého pobytu, 
· e-mailovú adresu, telefónne číslo, 
· meno, resp. profil na Instagrame. 
5. Získané osobné údaje organizátor zhromažďuje, spracováva a využíva výhradne za účelom 
realizácie, priebehu a vyhodnotenia súťaže. Osobné údaje nie sú použité na iný než stanovený 
účel. Osobné údaje budú vymazané najneskôr po odoslaní poslednej časti výhry, pokiaľ 
neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Organizátor súťaže nezamýšľa prenos 
osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. 
6. Organizátor súťaže považuje prihlásenie sa do súťaže a akceptáciu podmienok súťaže za 
vznik právneho vzťahu medzi súťažiacim a organizátorom, ktorý je právnym základom na 
spracúvanie osobných údajov súťažiaceho na účely súťaže podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.  
7 Príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje súťažiacich sú spracúvané, okrem samotného 
prevádzkovateľa, týmito osobami (ktoré sa podieľajú na príprave alebo realizácii súťaže):  
 
Instagram HQ 
200 Jefferson Dr 
Menlo Park, CA 94025 
Spojené štáty americké 
 
Mediax s.r.o. 
Pod rybou 5a, Banská Bystrica 
 
Kuriérska spoločnosť na odovzdanie výhier 
  
8.Súťažiaci má právo:  
- žiadať prístup k svojim osobným údajom (tzv. „právo prístupu“), t. j. potvrdenie, či sa  

osobné údaje súťažiace spracúvajú ako aj prístup k osobným údajom súťažiaceho, 
ktoré sa spracúvajú ako aj právo na ďalšie informácie podľa ustanovenia § 21 ods. 1 
písm. a) až h zákona č. 18/2018 Z. z.  

- žiadať o opravu spracúvaných osobných údajov súťažiaceho (tzv. „právo na opravu“) 
- žiadať vymazanie spracúvaných osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 

18/2018 Z. z. (tzv. „právo na výmaz“) 
- žiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona 

č. 18/2018 Z. z. (tzv. „právo na obmedzenie spracúvania“) 
- súťažiaci má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, ak sú spracúvané 

na základe oprávneného záujmu 
- súťažiaci má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak súhlas udelil 



- súťažiaci má právo na prenosnosť osobných údajov, ak ide o spracúvanie 
automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu 

- súťažiaci má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných 
údajov SR, alebo inému orgánu ochrany osobných údajov podľa svojho bydliska či 
miesta práce;  

- súťažiaci má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania 
vrátane profilovania.  

Tieto práva si môže súťažiaci uplatniť kedykoľvek emailovou žiadosťou adresovanou 
organizátorovi na adresu: pivovarbb@pivovarbb.sk alebo osobne alebo písomne 
u organizátora.  
 
8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v 
zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba. 
 
V Banskej Bystrici, dňa 25.03.2019  
Organizátor súťaže: Banskobystrický pivovar a.s. 


