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PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE  

Advent s Packetou 0️⃣1️ 

 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Packeta Slovakia s. r. o., IČO: 48136999, so sídlom 

Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka (ďalej len: „Usporiadateľ“), 

ktorá zorganizuje v hore uvedený deň výhernú súťaž (ďalej len „Súťaž“), špecifikovanú 

v týchto pravidlách účasti a ochrany osobných údajov, na facebookovej stránke 

www.facebook.com/packeta.sk.  

 

Vybrané úlohy súvisiace s realizovaním Súťaže, jej riadením vykonáva agentúra poverená 

Usporiadateľom, spoločnosť Packeta Slovakia s. r. o., IČO: 48136999, so sídlom Kopčianska 

3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka („organizátor“). 

 

1. Doba konania súťaže 

 

Súťaž prebieha od 28.11.2021 do 2.12.2021, 23:59hod. Do súťaže budú zaradené iba komentáre 

používateľov doručené v tomto období. 

 

2. Miesto konania súťaže 

 

Súťaž prebieha prostredníctvom www.facebook.com/packeta.sk. 

 

 

3. Podmienky účasti v súťaži 

 

3.1 Do súťaže sa môžu zapojiť výlučne fyzické osoby spôsobilé na právne úkony, ktoré 

dosiahli vek 18 rokov, ktoré súhlasia s podmienkami účasti v súťaži a spracovania 

osobných údajov (ďalej len „Účastník“). 

 

3.2 Ak je výherca akokoľvek obmedzený na právnych úkonoch, k riadnemu vyriešeniu 

všetkých záležitostí súvisiacich s výhrou, respektíve s prevzatím výhry, je nevyhnutná 

súčinnosť zákonného zástupcu. 

 

3.3 Ak výherca nie je spôsobilý na právne úkony, v jeho mene môže konať výlučne jeho 

zákonný zástupca.  

 

4. Mechanizmus súťaže 

 

4.1 Jeden Účastník má právo sa zúčastniť súťaže iba s jedným profilom registrovaným na 

sociálnej sieti Facebook. 
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4.2 Účasťou v súťaži Účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, že sa oboznámil s pravidlami 

súťaže v plnom rozsahu, a tieto bezpodmienečne prijíma. 

 

4.3 Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba – spotrebiteľ staršia ako 15 rokov a má aktívnu 

registráciu na sociálnej sieti Facebook počas celého trvania súťaže. Účastníci prihlasujúci 

sa do Súťaže musia mať facebookový účet registrovaný pod ich vlastným menom (nie sú 

prípustné prezývky, aliasy a pod.), a to pre účely jednoznačnej identifikácie Účastníka. 

 

4.4 V prípade, že Účastník neakceptuje podmienky účasti alebo jej akékoľvek ustanovenia a 

má námietky voči nim, nie je oprávnený sa zúčastniť Súťaže, respektíve bude z dôvodu 

nesplnenia pravidiel Súťaže automaticky vylúčený. 

 

4.5 Prevádzkovanie Súťaže, resp. účasť na nej sa uskutočňuje v súlade s týmito Pravidlami 

súťaže. Pokiaľ Pravidlá súťaže neupravujú niektoré otázky, je potrebné aplikovať 

príslušné ustanovenia platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky. 

 

4.6 Účastník sa Súťaže zúčastní zapojením sa do Súťažného príspevku: 

 

Hou hou hou!         Zdraví vás packeťácky Santa s jeho adventným kalendárom. Každý 

týždeň pre vás otvorí jedno okienko, v ktorom môžete vyhrať skvelé vianočné 

darčeky.          Začíname dnes! 

  

      Advent s Packetou 01 

Rukavice, šál, či ponožky?                    Na ZOOTe nájdete nájdete kúsok Vianoc pre 

každého z vás.          Aký je ten váš? Nájdite ho na www.zoot.sk      a vložte naň link do 

komentára. Traja z vás vyhrajú poukaz na nákup v hodnote 50€. 

 

Súťažiť môžete do 2.12.2021. 

Štatút súťaže nájdete na našej webovej stránke, v sekcii Štatúty: 

https://www.packeta.sk/dokumenty-pre-zakaznikov  

 

4.7 Žrebovania Súťaže sa zúčastnia iba Účastníci, ktorí na stránku odovzdajú svoje riešenia 

v súlade s podmienkami stanovenými v bode 4.6. Pri posudzovaní platnosti jednotlivých 

riešení je smerodajné iba rozhodnutie Usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo 

posúdiť jednotlivé riešenia ako správne alebo nesprávne. Jeden Účastník sa môže 

prihlásiť s viacerými obrázkami. 

 

4.8 Usporiadateľ môže akceptovať ako riešenia zúčastnené na Súťaži iba komentáre, ktoré 

boli doručené počas lehoty stanovenej v bode 1., a ktoré Usporiadateľ posúdil ako 

správne. 



 

Packeta Slovakia s. r. o.  +421 221 201 135 

Kopčianska 3338/82A        info@packeta.sk 

851 01 Bratislava  www.packeta.sk 

 

4.9 Usporiadateľ si vyhradzuje právo neskôr použiť fotografie doručené v súťaži na účely 

marketingovej komunikácie, na tieto fotografie si používateľ neskôr nemôže uplatniť 

autorské alebo vlastnícke právo, čo Účastník potvrdzuje a berie na vedomie účasťou 

v Súťaži. 

 

5. Výhry 

 

5.1. Počas trvania Súťaže sa spomedzi Účastníkov, ktorí pripoja prihlášku „vyhovujúcu 

podmienkam Súťaže“ (podľa bodu 4.6.) vyžrebujú traja výhercovia. 

5.2. Výherca vyhráva poukaz v hodnote 50 EUR, na nákup v internetovom obchode 

www.zoot.sk. Platnosť poukazu do 31.1.2022. Výhercovi bude prostredníctvom správy 

na Podstránke spoločnosti doručený kód, prostredníctvom ktorého si vie výhru 

nárokovať. 

 

5.3. Miesto a priebeh žrebovania 

 

Žrebovanie sa uskutočňuje formou strojového žrebovania prostredníctvom počítačového 

programu, ktorý umožňuje princíp náhodnosti, pred komisiou organizátora 

pozostávajúcou z 3 jej zamestnancov. Žrebovanie nie je verejné.  

V prípade, ak víťazný Účastník z akýchkoľvek dôvodov nespĺňa materiálne, osobné alebo 

iné podmienky stanovené v týchto pravidlách, resp. nie je schopný alebo nie je oprávnený 

prevziať výhru alebo ju odmietne, potom sa na jeho miesto dostáva náhradný výherca, 

ďalší v poradí. 

Organizátor vyžrebuje 2 náhradných výhercov v súvislosti s výhrou. Náhradní výhercovia 

sa stávajú oprávnenými na výhru v poradí žrebovania, pokiaľ výherca alebo náhradný 

výherca v poradí pred nimi, resp. jeho prihláška nevyhovuje ktorejkoľvek z podmienok 

opísaných v týchto pravidlách a bude vylúčený, resp. jeho prihláška je vylúčená na 

základe ustanovení týchto pravidiel Súťaže. 

 

5.4. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť a nie je ani prenosná. Prípadné náklady, ktoré 

vzniknú po výhre znáša Účastník. 

 Organizátor po žrebovaní informuje výhercu daného týždňa odpovedaním na komentár 

výhercu daného týždňa.  

 Výherca daného týždňa bude Usporiadateľom požiadaný, aby sa s ním skontaktoval 

formou súkromnej správy cez Facebook ohľadom podrobností prevzatia výhry. 

 

5.5. Výherca nie je oprávnený výhru prevziať, ak: 

§ pri prihlásení do súťaže nedovŕšil vek 18. rokov; 

§ ak do 5 pracovných dní neodpovie na notifikačný list; 

§ ak z akýchkoľvek dôvodov nie je možné kontaktovať výhercu; 

http://www.zoot.sk/
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§ je možné jednoznačne dokázať, že sa Súťaže zúčastnil viacerými a/alebo falošnými 

registráciami, čím získal neoprávnenú výhodu; 

§ je možné jednoznačne dokázať, že sa snaží akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť 

priebeh/výsledok Súťaže; 

§ poruší ktorýchkoľvek bod týchto podmienok účasti v Súťaži; 

§ neposkytne svoje údaje na účely splnenia daňových povinností. 

 

5.6. Pokiaľ sa Usporiadateľovi nepodarí skontaktovať výhercu do 5 pracovných dní (t.j. 

Účastník nereaguje na oznámenie od Usporiadateľa vo forme komentára), výherca nemá 

nárok na výhru. Usporiadateľ môže za účelom identifikácie a overenia totožnosti výhercu 

požadovať, aby výherca preukázal svoju totožnosť. 

 

5.7. Ak výherca nebude konať v súlade s pokynmi v liste alebo nebude ochotný písomne 

poskytnúť Organizátorovi jeden alebo viac (napríklad daňové identifikačné číslo) 

požadovaných údajov, stratí svoj nárok na výhru. 

 

5.8. Podrobnosti prevzatia výhry dohodne Usporiadateľ s každým výhercom v súkromnej 

správe na sociálnej sieti Facebook a potom e-mailom alebo telefonicky. 

 

5.9. Účastníci sú povinní spolupracovať v záujme prevzatia výhry. Pokiaľ to nesplnia a 

prevzatie výhry sa neuskutoční, výhru už neskôr nie je možné prevziať a Usporiadateľ 

nenesie v tomto ohľade žiadnu zodpovednosť. 

  

6. Ostatné ustanovenia a podmienky súťaže  

 

6.1. Za neúplnosť/chybu prihlášky Účastníka, za nezískanie výhry alebo za jej omeškanie nie 

je Usporiadateľ zodpovedný. Účastník berie na vedomie, že Usporiadateľ nie je 

zodpovedný za technické problémy, resp. odstávky, ťažkosti v dôsledku preťaženia 

systému, serveru, ktoré sa vyskytnú počas Súťaže. 

 

6.2. Usporiadateľ vylučuje svoju zodpovednosť za škody Účastníka alebo akejkoľvek tretej 

osoby vyplývajúce z nesprávne, nepresne alebo neúplne poskytnutých údajov 

Účastníkov, z registrácie osoby obmedzene spôsobilej na právne úkony bez súhlasu jej 

zákonného zástupcu alebo registrácie maloletej osoby, resp. zo straty elektronicky 

odoslaného oznámenia výhercovi z dôvodu, za ktorý Usporiadateľ nenesie 

zodpovednosť, z neúspešného doručenia z iných dôvodov, resp. z jeho omeškania. 

 

6.3. Usporiadateľ môže vylúčiť Účastníka zo Súťaže do odovzdania výhry, pokiaľ nemá nárok 

na výhru z dôvodu, že osobné údaje, ktoré poskytol pri registrácii nie sú skutočné alebo 

sú chybné alebo Účastník z iného dôvodu nespĺňa osobné a/alebo akékoľvek iné 

podmienky stanovené v týchto pravidlách.  Usporiadateľ nie je zodpovedný za nesprávne 
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údaje poskytnuté Účastníkom. Účastník je zodpovedný za to, že ním poskytnuté osobné 

údaje sa zhodujú so skutočnosťou. 

 

6.4. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za omeškanie alebo neuskutočnenie účasti v Súťaži, 

a to najmä prihlásenie na stránku ako používateľ, resp. zaslanie Prihlášky/šok, ak je 

dôvodom preťaženie systému, prerušenie internetového spojenia alebo akákoľvek iná 

technická chyba, prekážka, ktorú nie je možné pripísať Usporiadateľovi. 

 

6.5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť Pravidlá súťaže a jej mechanizmus a výhry. 

Usporiadateľ vylučuje akúkoľvek svoju zodpovednosť za prípadné tlačové chyby, ktoré 

sa objavia v akomkoľvek komunikačnom materiáli súvisiacom so Súťažou. 

  

6.6. Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť zo Súťaže Účastníka, ktorý sa pokúsil zúčastniť súťaže 

nekalým spôsobom, obchádzaním podmienok a predpisov stanovených v týchto 

pravidlách. 

 

6.7. Pokiaľ sa počas Súťaže objaví podozrenie zo zneužitia alebo správania v rozpore 

s dobrými mravmi, ktoré by mohlo viesť k zneužitiu, Usporiadateľ si vyhradzuje právo 

Súťaž pozastaviť alebo ju zrušiť. 

 

6.8. Účasťou v Súťaži Účastník 

− Bezvýhradne, dobrovoľne a výslovne súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa 

týchto pravidiel v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov nadväzujúceho na Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016, a to v rozsahu  meno a priezviska, e-mailovej adresy, 

dátumu narodenia, telefónneho čísla, osobných údajov nevyhnutných pre odovzdanie 

a prevzatie výhry (identifikáciu výhercu); 

− berie na vedomie, že z odovzdávania výhry sa môže vyhotoviť obrazový, zvukový a 

filmový záznam, zároveň súhlasí s použitím celých záznamov alebo ich častí na 

súčasnú alebo budúcu reklamnú propagáciu, bez časového a príležitostného 

obmedzenia a bez nároku na ďalšiu odmenu. 

- bezpodmienečne súhlasí s tým, aby jeho údaje Usporiadateľ použil počas realizácie 

tejto Súťaže, resp. počas plnenia jeho daňovej registračnej povinnosti. 

- Berie na vedomie, že Usporiadateľ údaje Účastníka nespracúva ani nepoužíva na iné 

účely ako tie uvedené v tomto bode. 

- Sprostredkovateľ a organizátor: Packeta Slovakia s. r. o., IČO: 48136999, so sídlom 

Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka   

- Detailné pravidlá spotrebiteľskej súťaže sú dostupné počas trvania Súťaže na 

https://www.packeta.sk/dokumenty-pre-zakaznikov a súčasne je možné požiadať  

o ďalšie  informácie prostredníctvom súkromnej správy. 

 

https://www.packeta.sk/dokumenty-pre-zakaznikov
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6.9. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel účasti a ochrany osobných 

údajov. 

 

6.10. Usporiadateľ vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek externé, tzv. SQL útoky 

na webovú stránku www.facebook.com , resp. server, ktorý ju prevádzkuje. Teda ak 

Účastníci kvôli útoku na Webovú stránku, resp. server dostanú nesprávne systémové 

správy ohľadom ich výhry, výherného/nevýherného statusu, atď., potom Usporiadateľ 

nenesie žiadnu zodpovednosť za takéto prípady. 

 

6.11. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na to, aby s okamžitou platnosťou vylúčil Účastníka zo 

Súťaže v prípade registrácie akejkoľvek (počítačovej) manipulácie, vytvárania hromadne 

generovaných profilov na Facebooku alebo správania, ktoré je akýmkoľvek spôsobom 

nezlučiteľné s princípom Súťaže alebo je urážlivé alebo sa objaví opodstatnené 

podozrenie na takéto správanie zo strany ktoréhokoľvek Účastníka. 

 

6.12. Ak Účastník zatvorí okno prehliadača počas odosielania Prihlášky (odosielania 

obrázkového komentára), alebo ak dôjde k prerušeniu spojenia (z akéhokoľvek dôvodu) 

s webovou stránkou servera, potom Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za takúto 

stratu údajov. 

 

6.13. Usporiadateľ vylučuje svoju zodpovednosť za poruchy webovej stránky, spôsobené 

dôvodmi, ktoré sa vymykajú jeho kontrole, počas trvania ktorých webovú stránku 

nemožno používať, alebo ju možno používať iba v obmedzenej miere, zároveň však 

bezodkladne vykoná všetky potrebné opatrenia v záujme čo najskoršieho odhalenia 

dôvodu poruchy a jej odstránenia. 

 

6.14. Účastník súťaže sa v zmysle pravidiel, týkajúcich sa propagácie na Facebooku zaväzuje, 

že sa v súvislosti so súťažou zdrží uplatňovania akýchkoľvek nárokov na odškodnenie 

alebo iných nárokov, vyplývajúcich zo zodpovednosti, voči spoločnosti, ktorá je 

prevádzkovateľom webovej stránky www.facebook.com (Facebook, Inc., ako aj jej 

dcérske a pridružené spoločnosti). Túto súťaž Facebook žiadnym spôsobom nepodporuje, 

nie je možné dať ho s ňou do spojitosti.  

 

6.15. Poskytovanie údajov nie je súčasťou sociálnej siete Facebook, je vykonávané pre 

Usporiadateľa. 

 

6.16. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez odôvodnenia zmeniť podmienky súťaže, vrátane 

zrušenia súťaže. Informácie v tejto súvislosti Usporiadateľ zverejní spolu s ostatnými 

oznamami, týkajúcimi sa súťaže, zaistiac im rovnakú publicitu. Zmeny týchto súťažných 

pravidiel, respektíve oznam o prípadnom prerušení alebo zrušení súťaže Usporiadateľ 

zverejní na stránke https://www.facebook.com/packeta.sk, je zodpovednosťou 

http://www.facebook.com/
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Účastníkov súťaže, aby sa o nich primerane informovali. Usporiadateľ vylučuje 

akúkoľvek náhradu škody a odškodnenie, súvisiace s priamou alebo nepriamou škodou a 

nákladmi, spôsobenými používaním súťaže. 

 

6.17. Účastník súťaže nesie všetky náklady a zodpovednosť súvisiacu s vytvorením a udržaním 

technických a iných podmienok, potrebných na jeho účasť v súťaži (takto okrem iného: 

Poplatok za prístup na internet, zakúpenie a prevádzka počítača a softvérov atď.). 

 

6.18. Ohľadom sporov, týkajúcich sa účasti v súťaži, Usporiadateľ odmieta akúkoľvek 

zodpovednosť, a tak okrem iného Usporiadateľ neberie žiadnu zodpovednosť za 

neúplnosť údajov (napr. chybne napísané meno, chybne napísaná e-mailová adresa atď.). 

Usporiadateľ neberie žiadnu zodpovednosť a vylučuje všetky nároky na odškodnenie, 

týkajúce sa prípadných škôd vzniknutých v súvislosti s účasťou v súťaži. Usporiadateľ 

nie je zodpovedný za prípadné škody alebo zranenia osôb, týkajúce sa výhercu alebo 

akejkoľvek tretej osoby, vyplývajúce z akéhokoľvek spôsobu používania výhry. 

 

6.19. Usporiadateľ je na stránke sociálnej siete Facebook prevádzkovateľom oficiálnej 

slovenskej stránky Packeta Slovakia s. r. o., ktorá je dostupná na webovej adrese 

www.facebook.com/packeta.sk. Pokiaľ Účastník Súťaže realizuje Prihlášku do Súťaže 

podľa bodu 4.6., dáva svoj výslovný súhlas na zverejnenie Prihlášky / postu, ďalej v 

prípade výhry v súťaži k zverejneniu svojho mena a k zverejneniu svojej profilovej 

fotografie. 

 

6.20. Usporiadateľ má právo moderovať facebookovú stránku www.facebook.com/packeta.sk 

a okamžite vymazať všetky vulgárne, násilie alebo sex zobrazujúce obsahy, vrátane 

obsahov poukazujúce na akt. Usporiadateľ má ďalej právo komentáre, posty a fotografie 

s rasistickým, alebo iným všeobecne neprijateľným obsahom okamžite zo stránky 

vymazať. Účastník Súťaže svojou účasťou v Súťaži potvrdzuje, že sa s obsahom týchto 

súťažných pravidiel plne oboznámil, súhlasí s nimi a pokladá ich pre seba za záväzné. 

 

7. Ochrana osobných údajov 

 

7.1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú podmienky pre spracúvanie osobných 

údajov v rámci Súťaže, realizovanej organizátorom, spoločnosťou Packeta Slovakia s. r. 

o., IČO: 48136999, so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť 

Petržalka. 

Za spracúvanie a spravovanie osobných údajov, zadaných v rámci Súťaže, nesie 

zodpovednosť organizátor, spoločnosť Packeta Slovakia s. r. o., IČO: 48136999, so 

sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka ako 

prevádzkovateľ a ako sprostredkovateľ. 
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7.2. Rozsah spracúvaných údajov 

V priebehu Súťaže: 

− priezvisko a krstné meno,  

− e-mailová adresa,  

− telefónne číslo  

− poštová adresa (PSČ, obec, ulica, číslo domu), 

Účastníci súťaže musia tieto osobné údaje zadať v prípade výhry. 

 

7.3. Účel a doba trvania spracúvania osobných údajov  

Počas registrácie a v priebehu súťaže a ďalej najviac 3 roky odo dňa skončenia Súťaže. 

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ zadané osobné údaje spracúvajú a spravujú v 

súvislosti so Súťažou, po dobu trvania Súťaže, za účelom evidovania registrácie 

Účastníka Súťaže, realizácie losovaní, ako aj za účelom odovzdania výhry. 

Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje spracúvané v súvislosti so Súťažou po ukončení 

súťaže, resp. ak bude výhra odovzdaná po ukončení súťaže, potom po odovzdaní výhry. 

 

7.4. Právny základ spracúvania osobných údajov 

Účastník súťaže vyjadril súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre účely 

Súťaže. 

 

7.5. Rozsah osôb oprávnených na prístup k osobným údajom, spravovanie údajov 

Na prístup k osobným údajom je oprávnený prevádzkovateľ, respektíve ním poverený 

sprostredkovateľ, v súlade s platným právnym predpisom. 

 

7.6. Účel spracúvania osobných údajov: realizácia spotrebiteľskej súťaže. 

 

7.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v budúcnosti zainteresovať do spracúvania údajov 

ďalších sprostredkovateľov, o čom bude Účastníkov súťaže informovať úpravou tohto 

informačného materiálu. 

 

7.8. Prevádzkovateľ pri absencii výslovného ustanovenia zákona odovzdá tretej osobe osobné 

údaje umožňujúce identifikáciu iba s výslovným súhlasom daného Účastníka Súťaže. 

 

7.9. Práva Účastníka súťaže týkajúce sa spracúvania jeho osobných údajov 

Prevádzkovateľ na žiadosť Účastníka súťaže poskytne informácie o ním spracúvaných 

osobných údajoch Účastníka Súťaže, o ich zdroji, o účele, právnom základe a o dobe 

trvania spracúvania osobných údajov, o mene a adrese sprostredkovateľa, ako aj o jeho 

činnosti, súvisiacej so spracúvaním osobných údajov, ďalej - v prípade prenosu osobných 

údajov dotknutej osoby - o právnom základe a o adresátovi prenosu osobných údajov. 
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Prevádzkovateľ podá písomnú odpoveď najneskôr do 25 (dvadsiatich piatich) dní od 

doručenia žiadosti.  

 

Účastník súťaže je oprávnený požiadať o opravu svojich osobných údajov so zadaním 

správnych údajov. Prevádzkovateľ bezodkladne vykoná opravu v evidencii a vykonanie 

opravy písomne oznámi Účastníkovi Súťaže.  

 

Účastník súťaže môže okrem vyššie uvedeného kedykoľvek požiadať o - čiastočné alebo 

úplné - vymazanie alebo blokovanie svojich osobných údajov, bezplatne, bez uvedenia 

dôvodu. Prevádzkovateľ sa po prevzatí žiadosti o vymazanie bezodkladne postará o 

ukončenie spracúvania osobných údajov a vymaže Účastníka súťaže z evidencie.  

 

Prevádzkovateľ namiesto vymazania uchová osobné údaje, pokiaľ Účastník súťaže o to 

požiada, alebo ak na základe dostupných informácií možno predpokladať, že vymazanie 

by poškodilo oprávnený záujem Účastníka súťaže. Takto blokované osobné údaje môžu 

byť spracúvané výhradne po dobu trvania toho účelu spracúvania osobných údajov, ktorý 

vymazanie osobných údajov vylúčil. 

Prevádzkovateľ prijíma žiadosti o poskytnutie informácií, o opravu, o blokovanie alebo 

o vymazanie na nižšie uvedenej adrese: marketing@packeta.sk.  

 

Pokiaľ Prevádzkovateľ nevyhovie žiadosti Účastníka Súťaže o opravu, blokovanie alebo 

vymazanie, do 25 dní od prevzatia žiadosti, písomne oznámi faktické a právne dôvody 

odmietnutia žiadosti o opravu, blokovanie alebo vymazanie. V prípade odmietnutia 

žiadosti o opravu, blokovanie alebo vymazanie, prevádzkovateľ informuje Účastníka 

Súťaže o možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. 

 

Účastník Súťaže sa môže kedykoľvek rozhodnúť, aby ho Prevádzkovateľ v budúcnosti 

nekontaktoval v rámci udržovania kontaktu na marketingové účely, nezasielal mu správy 

priameho marketingu, o čo môže Účastník súťaže požiadať zaslaním prehlásenia 

o späťvzatí súhlasu (s uvedením presných osobných údajov) na adresu organizátora: 

info@packeta.sk. 

 

Účastník súťaže berie na vedomie, že žiadosť o vymazanie údajov, potrebných na 

realizáciu súťaže, pred odovzdaním výhry, má za následok vylúčenie zo Súťaže (s 

výnimkou, ak odvolá iba súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, poskytnutý na 

účely priameho marketingu). Účastník Súťaže berie na vedomie, že pokiaľ počas trvania 

Súťaže odvolá výhradne iba súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, poskytnutý 

na účely priameho marketingu, Prevádzkovateľ môže aj naďalej spracúvať jeho osobné 

údaje na účel a po dobu potrebnú na organizovanie, respektíve realizáciu Súťaže. 

 

Účastník Súťaže môže vzniesť námietku proti spracúvaniu svojich osobných údajov,  
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- pokiaľ je spracúvanie alebo prenos osobných údajov potrebný výhradne na plnenie 

právnych povinností týkajúcich sa prevádzkovateľa, alebo na uplatnenie oprávneného 

záujmu prevádzkovateľa, prijímateľa osobných údajov alebo tretej osoby, s výnimkou 

povinného spracúvania údajov; 

- pokiaľ je používanie alebo prenos osobných údajov vykonávaný na účel priameho 

marketingu, prieskumu verejnej mienky alebo vedeckého výskumu; ako aj 

- v iných zákonom definovaných prípadoch. 

 

7.10. Bezpečnosť spracúvaných osobných údajov 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje postarať sa o bezpečnosť osobných údajov, ďalej vykoná také 

technické a organizačné opatrenia a vytvorí také procesné pravidlá, ktoré zaručia ochranu 

zaznamenaných, uložených a spracúvaných údajov, respektíve zabránia ich zničeniu, 

neoprávnenému použitiu a neoprávnenej úprave. Prevádzkovateľ sa ďalej zaväzuje 

vyzvať každú tretiu stranu, ktorej osobné údaje na základe súhlasu Účastníkov Súťaže 

prenesie alebo odovzdá, na splnenie požiadaviek bezpečnosti osobných údajov. 

Prevádzkovateľ sa postará o to, aby k spracúvaným údajom nemala prístup neoprávnená 

osoba, aby ich nemohla zverejniť, preniesť, ani upraviť, vymazať.  

Prevádzkovateľ urobí všetko čo je v jeho silách v záujme zabránenia náhodnému 

poškodeniu alebo zničeniu údajov. Plnenie vyššie uvedenej povinnosti bude 

prevádzkovateľ vyžadovať aj od svojich zamestnancov, ktorí sa zúčastnia spracúvania 

údajov, respektíve od správcov osobných údajov, konajúcich z poverenia 

sprostredkovateľa. 

 

7.11. Uplatňovanie práv Účastníka súťaže 

Prevádzkovateľ vykoná všetko preto, aby spracúvanie osobných údajov prebiehalo v 

súlade so zákonom, pokiaľ podľa Vášho názoru Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ 

nespĺňa túto podmienku, kontaktuje ich pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov: 

info@packeta.sk.  

 

8. Ustanovenia Facebooku 

 

8.1. Účastník súťaže je okrem predpisov týchto pravidiel povinný dodržovať aj príslušné 

užívateľské podmienky sociálnej siete Facebook. 

 

8.2. Účastník súťaže, Usporiadateľ a organizátor prehlasujú, že prevádzkovateľa Facebook 

platformy, spoločnosť Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, 

USA) ako aj slovenskej webovej stránky, spoločnosť Facebook Ireland Limited (Hanover 

Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írsko) (ďalej spolu len „Facebook”) v plnej miere 

oslobodzujú od všetkej odškodňovacej povinnosti a právnej zodpovednosti, súvisiacej so 

Súťažou. 
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8.3. Usporiadateľ a organizátor prehlasujú, že táto Súťaž – okrem používania sociálnej siete 

Facebook – nijako nesúvisí so sociálnou sieťou Facebook, propagáciu sociálnej siete 

Facebook nepodporuje, neodporúča ani neorganizuje. 

 

8.4. Osobné údaje zadané počas súťaže spracúva Usporiadateľ a za žiadnych okolností ich 

neodovzdá sociálne sieti Facebook. 

 

V Bratislave, dňa 23.11.2021. 

Packeta Slovakia, s.r.o. 

Usporiadateľ 

 

 

 

 

 

  


