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PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE  

SÚŤAŽ o Kabelku v hodnote 350 € od Dajana Rodriguez 

(ďalej len „Pravidlá“) 

 

1.1 Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel („Pravidlá“) súťaže „Súťaž s 

Packetou“ („Súťaž“), ktorej hlavným ambasádorom je @packeta.sk („Ambasádor“). Tieto Pravidlá sú 

jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje Pravidlá Súťaže. Tieto Pravidlá môžu byť pozmenené iba 

formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu uverejnených rovnako ako tento dokument.  

1.2 Organizátorom Súťaže je spoločnosť DR s. r. o. so sídlom Uherecká cesta 76, 958 03 Malé Uherce, 

IČO: 50 244 035, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: 

Sro, vložka. 32891/R („Organizátor“).  

1.3 Organizátor Súťaže je prevádzkovateľ webovej stránky https://dajanarodriguez.sk/ („Stránka“) a 

užívateľského profilu @dajanarodriguez („Profil“) na sociálnej sieti Instagram („Sieť“).    

1.4 Táto Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná prevádzkovateľom 

Siete a nijako s ním nesúvisí. Prevádzkovateľovi Siete nevznikajú v spojení so Súťažou žiadne záväzky 

ani povinnosti voči účastníkom Súťaže; účastník Súťaže berie na vedomie, že svoje údaje poskytuje 

Organizátorovi a nie prevádzkovateľovi Siete.   

DOBA A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE  

2.1 Súťaž bude prebiehať od 14.12.2022 do 20.12.2022 („Doba konania Súťaže“) na území Slovenskej 

republiky („Miesto konania Súťaže“).  

2.2 Tieto Pravidlá upravujú podmienky Súťaže vo vzťahu k účastníkom Súťaže – spotrebiteľom s 

kontaktnou adresou na území Slovenskej republiky.  

ÚČASŤ V SÚŤAŽI  

3.1 Účastníkom Súťaže môže byť len fyzická osoba, ktorá má aspoň 15 rokov a spĺňa podmienky 

stanovené v týchto Pravidlách („Súťažiaci“). V prípade ktoréhokoľvek Súťažiaceho mladšieho ako 15 

rokov je Organizátor oprávnený vyžiadať si kedykoľvek písomné potvrdenie o tom, že takýto Súťažiaci 

disponuje súhlasom svojho zákonného zástupcu pre účasť na Súťaži. V prípade, že takéto potvrdenie 

nebude predložené do piatich (5) dní od prijatia výzvy, je Organizátor oprávnený daného Súťažiaceho 

zo Súťaže vylúčiť; prípadný nárok takého Súťažiaceho na výhru týmto okamihom bez náhrady zaniká. 

Pokiaľ podmienky kladené týmito Pravidlami na Súťažiaceho nebudú splnené, Organizátor je oprávnený 

Súťažiaceho zo Súťaže vylúčiť; nárok takéhoto Súťažiaceho na prípadnú Výhru zaniká bez náhrady.  

3.2 Súťažiaci musí byť registrovaným užívateľom Siete a mať po celú Dobu konania Súťaže aktívny svoj 

osobný účet na Sieti, a zároveň tento Súťažiaci musí dodržiavať všetky pravidlá používania Siete.  

V prípade zániku osobného účtu Súťažiaceho na Sieti z akéhokoľvek dôvodu alebo ukončenia jeho 

aktivity (vrátane jeho blokácie) môže byť Súťažiaci Organizátorom vylúčený zo Súťaže.  

3.3 Každý Súťažiaci sa smie do Súťaže zapojiť iba prostredníctvom jedného užívateľského účtu na Sieti. 

V prípade, že by sa ten istý Súťažiaci zúčastnil Súťaže z viacerých užívateľských účtov, budú všetky jeho 

príspevky zo všetkých užívateľských účtov zo Súťaže vyradené.  

3.4 Účasť v Súťaži prostredníctvom užívateľského účtu na Sieti inej osoby je vylúčená.  

https://dajanarodriguez.sk/%20(
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3.5 Každý Súťažiaci sa môže do Súťaže zapojiť len raz, ak splní všetky podmienky stanovené v týchto 

Pravidlách. V prípade opakovanej účasti Súťažiaceho sa na jeho ďalšiu účasť nebude prihliadať.  

3.6 Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Organizátora a osoby mu blízke, ako aj blízke osoby 

Ambasádora, v zmysle § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa 

Výhercom stane takáto vylúčená osoba, Výhra jej nebude odovzdaná a Organizátor môže podľa svojho 

uváženia Výhru v súlade s článkom 4.11 týchto Pravidiel poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu, ktorý splnil 

všetky podmienky účasti v Súťaži, alebo ju použiť na iné účely, napr. na marketingové alebo charitatívne 

účely.   

3.7 Do Súťaže budú zaradení a Výhercami sa môžu stať iba tí Súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené 

podmienky Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť splnenie 

stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi a Súťažiacich nespĺňajúcich podmienky 

uvedené v týchto Pravidlách podľa svojej úvahy zo Súťaže vylúčiť.  

MECHANIKA SÚŤAŽE, VYHODNOTENIE SÚŤAŽE A VÝHRA V SÚŤAŽI  

4.1 Od okamihu začatia Súťaže Ambasádor zverejní na svojom profile na Sieti („Súťažný profil“) 

príspevok s výzvou na účasť v Súťaži („Súťažný príspevok“).  

4.2 Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, že počas Doby konania Súťaže splní podmienky uvedené v 

Súťažnom príspevku, a to:  

● Podľa pokynov vloží pod Súťažný príspevok komentár s odpoveďou na otázku uvedenú v  

Súťažnom príspevku a označí iného užívateľa Siete („Súťažný komentár“),  

● Vyplní formulár na stránke https://dajanarodriguez.sk/sutaz/packeta  

● Bude súhlasiť s pravidlami tejto súťaže, čo potvrdí zaškrtnutím checkboxov na konci formulára 

a následne klikne na tlačidlo odoslať. ● Obdrží e-mail o potvrdení registrácie.  

4.3 Organizátor má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže 

jednotlivými Súťažiacimi. Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť 

Súťažiaceho, ak má podozrenie, že Súťažiaci dosiahol výsledok v Súťaži podvodným 

konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť 

výsledky Súťaže. Takéto rozhodnutie o vylúčení Súťažiaceho je konečné, bez možnosti 

odvolania.  

4.4 Výhrou v Súťaži je jedna (1) kabelka v hodnote do 350€, ktorú si výherca vyberie sám z 

ponuky eshopu na www.dajanarodriguez.sk (Výhra“). Výherca zároveň môže získať aj 

poukaz na nákup produktov Dajana Rodriguez. Výška sumy poukazu je závislá od počtu 

komentárov. O presnom výpočte sú Súťažiaci oboznámení priamo v texte súťažného 

príspevku na Sieti.  

4.5 Organizátor má právo v odôvodnených prípadoch nahradiť Výhru obdobnou výhrou.  

4.6 Po uplynutí Doby konania Súťaže Organizátor vyžrebuje zo Súťažiacich, ktorí splnili 

podmienky stanovené v týchto Pravidlách, celkovo jedného (1) Súťažiaceho („Výherca“). O 

žrebovaní sa vyhotoví písomný protokol a Organizátor oznámi mená, iniciály priezviska a 

obec trvalého pobytu Výhercu na Stránke, Sieti a Súťažnom profile Ambasádora.   

https://dajanarodriguez.sk/auto/bianka
https://dajanarodriguez.sk/auto/bianka
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4.7 Ak sa Súťaže zúčastní menej ako päť (5) Súťažiacich, je výlučne na rozhodnutí 

Organizátora, či a ako Výhru rozdelí alebo či Súťaž alebo jej časť zruší.   

4.8 Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom súkromnej správy zaslanej Organizátorom na 

emailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári, prípadne bude kontaktovaný 

telefonicky. Ostatní Súťažiaci nebudú nijakým spôsobom informovaní.   

4.9 Výherca je povinný do troch (3) dní po kontaktovaní zo strany Organizátora potvrdiť 

správnosť uvedených údajov alebo ich opraviť. Organizátor sa zaväzuje vyvinúť maximálne 

úsilie k tomu, aby sa s výhercom počas týchto troch (3) dní spojil emailom alebo telefonicky. 

Výherca, ktorý neposkytne alebo odmietne poskytnúť potrebnú súčinnosť podľa 

predchádzajúcej vety, stráca nárok na uplatnenie Výhry.  

4.10 Organizátor je tiež oprávnený bez akejkoľvek náhrady vylúčiť zo Súťaže každého 

Súťažiaceho, ktorý sa neriadi týmito Pravidlami a pokynmi Organizátora či inak narúša 

priebeh Súťaže. Takéto rozhodnutie o vylúčení Súťažiaceho je konečné, bez možnosti 

odvolania.  

4.11 V prípade, ak sa ukáže, že Výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na uplatnenie 

Výhry podľa týchto Pravidiel, alebo ak Výherca Výhru odmietne, je výlučne na rozhodnutí 

Organizátora, či vyžrebuje alebo inak určí ako Výhercu iného Súťažiaceho, ktorý splnil všetky 

podmienky účasti v Súťaži, alebo či Výhru použije na iné účely.   

ODOVZDANIE VÝHIER VÝHERCOM  

5.1 Výhra v Súťaži bude Výhercovi zaslaná na adresu v Slovenskej republike, ktorú oznámi podľa článku 

4.9 týchto Pravidiel.  

5.2. Výhra bude výhercovi doručená do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.  

5.3 Ak si Výherca Výhru neprevezme alebo ju odmietne, bude Organizátor postupovať ako v prípade 

opísanom v článku 4.11 týchto Pravidiel.  

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV   

6.1 Účasťou v Súťaži berie Súťažiaci na vedomie, že spoločnosť DR s. r. o., so sídlom Uherecká cesta 

76, 958 03 Malé Uherce, IČO: 50 244 035, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom 

Trenčín, oddiel: Sro, vložka. 32891/R, je, ako prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnená spracúvať 

jeho osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, e-mailovej adresy, telefónneho 

čísla alebo iné údaje poskytnuté Organizátorovi na účely účasti v Súťaži, jej organizovania, riadenia, 

vyhodnocovania a odovzdávania Výhier, a to po dobu nevyhnutnú na usporiadanie Súťaže a prípadnú 

kontrolu zo strany orgánov verejnej moci. Okrem Organizátora môžu  byť osobné údaje poskytnuté 

Súťažiacimi sprístupnené k nahliadnutiu aj Ambasádorovi súťaže počas jej organizovania, riadenia, 

vyhodnocovania a odovzdávania Výhier, a to po dobu nevyhnutnú na usporiadanie Súťaže a prípadnú 

kontrolu zo strany orgánov verejnej moci , marketingové spoločnosti poverené Organizátorom spôsobom 

obvyklým pri organizácii Súťaže, doručovacie spoločnosti, poskytovatelia IT služieb a účtovní, daňoví a 

právni poradcovia. Spracúvanie osobných údajov na účely Súťaže je podmienkou účasti v Súťaži.  

6.2 Osobné údaje spracúvané na účely účasti v Súťaži a prípadné odovzdanie Výhry budú spracúvané 

na právnom základe plnenia týchto Podmienok (zmluvy) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 
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Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov) („GDPR“).  

6.3 Osobné údaje budú spracúvané počas troch (3) rokov od skončenia Súťaže. Po dlhšiu dobu môže 

Organizátor spracúvať osobné údaje len vtedy, ak je ich ďalšie uchovanie odôvodnené zákonom či 

oprávneným záujmom Organizátora či ostatných Súťažiacich, najmä na účely prípadného vymáhania 

práv a právnych nárokov a obhajoby v prípadných sporoch v súvislosti so Súťažou alebo v konaniach 

vedených orgánmi verejnej moci v súvislosti so Súťažou.  

6.4 Osobné údaje Súťažiacich budú spracúvané v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo 

v tlačenej forme manuálnym spôsobom vlastnými zamestnancami Organizátora. Osobné údaje 

Súťažiacich budú uložené na zabezpečených serveroch Organizátora, IT systémoch v EÚ a EHS. Osobné 

údaje nebudú prenášané mimo EÚ/EHP. Organizátor zaisťuje bezpečnosť osobných údajov Súťažiacich. 

S cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu zaviedol Organizátor vhodné fyzické, 

elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďuje v rámci 

Súťaže.   

6.5 Ak Súťažiaci pri registrácii dobrovoľne zaškrtne príslušné políčko, súhlasí tiež so spracúvaním svojich 

osobných údajov na účely marketingu, t. j. zaradením do marketingovej databázy na ponuky obchodu 

a služieb a zasielania informácií o marketingových akciách Organizátora a marketingových ponukách 

produktov a služieb Organizátora, vrátane zasielania obchodných oznámení prostredníctvom 

elektronických prostriedkov, najmä e-mailom. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v tomto 

prípade sa nachádzajú priamo v súhlase so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.  

6.6 Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6.5 týchto Podmienok je dobrovoľný, udeľujú 

sa na obdobie troch (3) rokov od jeho udelenia, prípadne kým nedôjde k ich odvolaniu. Súťažiaci má 

právo súhlas kedykoľvek odvolať na vyššie uvedenej adrese Organizátora alebo emailom na adrese 

auto@dajanarodriguez.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 

založeného na súhlase pred jeho odvolaním.  

6.7 Súťažiaci, ako dotknutá osoba, má nasledujúce práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov, a 

ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných 

alebo nepravdivých osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie 

osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak 

spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných 

údajov, (v) na prenosnosť údajov a (vi) právo namietať, na základe ktorého bude spracúvanie osobných 

údajov Súťažiaceho ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre 

spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Súťažiaceho, najmä ak je 

dôvodom prípadné uplatnenie právnych nárokov. Súťažiaci má zároveň možnosť podať sťažnosť 

dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov 

(https://dataprotection.gov.sk/uoou/). Organizátora, ako prevádzkovateľa osobných údajov, možno 

kontaktovať na adrese jeho sídla alebo e-mailom na adrese auto@dajanarodriguez.com.   

6.8 Účasťou v Súťaži dáva Súťažiaci Organizátorovi súhlas (privolenie) na bezodplatné šírenie svojho 

mena, priezviska, obce svojho trvalého pobytu a svojej podobizne v súvislosti s prípadnou Výhrou v 

Súťaži, podobizeň alebo iné prejavy osobnej povahy použité v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži, v  

médiách, na internete alebo v propagačných materiáloch Organizátora, a to počas trvania Súťaže a po 

dobu jedného (1) roka od uplynutia Doby konania Súťaže.  

https://dataprotection.gov.sk/uoou/
https://dataprotection.gov.sk/uoou/
https://dataprotection.gov.sk/uoou/
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SPOLOČNÉ USTANOVENIA  

7.1 Tieto Pravidlá budú počas celej Doby konania Súťaže k dispozícii na Stránke. Skrátené znenie 

pravidiel Súťaže uvedené v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch pre spotrebiteľov je 

potrebné vykladať v súlade s týmito úplnými Pravidlami Súťaže.  

7.2 Organizátora možno v súvislosti so Súťažou kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese: 

majikova@dajanarodriguez.com.  

7.3 Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas s týmito Pravidlami a 

zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Práva a povinnosti vzniknuté v súvislosti so Súťažou, ktoré 

nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

7.4 Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické problémy pri prenose údajov 

prostredníctvom internetu alebo inými elektronickými prostriedkami, ani za dostupnosť Sietí či Stránky.  

7.5 Organizátor nenesie zodpovednosť za nedoručenie, stratu alebo poškodenie Výhry. Nebezpečenstvo 

škody na Výhre prechádza na Výhercu okamihom odovzdania Výhry Výhercovi. Výhercovi nevzniká nárok 

na reklamovanie Výhry, pokiaľ nie je v každom jednotlivom prípade výslovne dohodnuté inak.   

7.6 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť Pravidlá Súťaže alebo Súťaž 

skrátiť, predĺžiť alebo úplne zrušiť bez uvedenia dôvodu a bez poskytnutia akejkoľvek náhrady a bez 

akýchkoľvek nárokov Súťažiacich voči Organizátorovi Súťaže. Každá takáto zmena Pravidiel, Výhry alebo 

Súťaže sa vykoná formou písomných očíslovaných dodatkov uverejnených na Stránke. Organizátor 

vykoná zmeny len z výnimočných dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti, ktoré sú mimo primeranej 

kontroly Organizátora, vrátane technických alebo právnych dôvodov, a za predpokladu, že sa bude vždy 

snažiť minimalizovať ich vplyv na Súťažiacich.   

7.7 Vyplatenie peňažného plnenia namiesto Výhry nie je možné a Súťažiaci nie je oprávnený sa domáhať 

výmeny Výhry. Organizátor nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá môže Súťažiacemu 

vzniknúť v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži alebo s využitím získanej Výhry.  

7.8 Výhra v tejto Súťaži môže byť predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č.  

595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („Zákon o dani z príjmov“). Daň hradí 

Výherca, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) 

Zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.  

7.9 Súťažiaci nemôže previesť právo na uplatnenie Výhry zo Súťaže na iného Súťažiaceho alebo tretiu 

osobu okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Pravidlách.  

7.10 Výsledky Súťaže sú konečné bez možnosti odvolania. V prípade pochybností o dodržiavaní pravidiel 

má povinnosť preukázať rozhodné skutočnosti Súťažiaci.  

7.11 Súťaž nie je nijako sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Meta Platforms, Inc. 

alebo inou spoločnosťou prevádzkujúcou Siete či s majetkovou či osobnou účasťou na Sieťach a nie je 

s ňou nijako spojená. Súťažiaci berú na vedomie, že svoje údaje poskytujú Organizátorovi a nie Sieťam.  

7.12 Účasťou v Súťaži Súťažiaci berú na vedomie, že z tohto titulu nemajú žiadne právne nároky voči 

spoločnosti Meta Platforms, Inc. alebo inej spoločnosti prevádzkujúcej Siete alebo s majetkovou či 

osobnou účasťou na Sieťach, resp. že spoločnosť Meta Platforms, Inc. je v tejto súvislosti plne 

oslobodená od akýchkoľvek záväzkov.  

7.13 Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s 

účasťou Súťažiaceho, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, je v tejto Súťaži Slovenská obchodná 
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inšpekcia, na ktorej internetovej stránke (www.soi.sk) nájde Súťažiaci okrem iného aj informácie o 

spôsobe a podmienkach mimosúdneho riešenia sporov, keďže toto konanie sa môže začať len na 

základe návrhu Súťažiaceho potom, ak sa Súťažiacemu nepodarí vyriešiť spor priamo s Organizátorom. 

Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov je k dispozícii na 

webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.   

7.14 Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má tiež právo iniciovať mimosúdne riešenie 

sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Postup 

mimosúdneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii., ani 

rozhodcovským konaním podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, a jeho využitím nie je dotknuté právo Súťažiaceho obrátiť sa so 

svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo na súd.  
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