
Plynomat – vyhraj 10kg plynovú fľašu 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „Plynomat – vyhraj 10kg plynovú fľašu“ 
 

1. Súťaž „Plynomat – vyhraj 10kg plynovú fľašu“ (ďalej len „súťaž“) organizuje spoločnosť P R O B U G A S a. s., 

so sídlom: Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 47 695 421, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6048/B  (ďalej len ako „organizátor“ alebo „PROBUGAS“).  

2. Súťaž prebieha dňa 18.11.2017. 

3. Účastníkom súťaže sa môže stať právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splní 

podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách. Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť iba raz.  

4. Princíp súťaže: 

Ak účastník súťaže v období 18.11.2017 (v čase od 09:30 do 14:00 hod) vrátane: 

i. vyplní vo formulári, ktorý mu bude predložený na predajnom stánku organizátora v priestoroch OC 

Tulip v Martine, svoje osobné a kontaktné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, 

telefónne číslo, emailová adresa, a 

ii. vyhlási, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa bodu 10) na účely realizácie tejto 

súťaže a na marketingové účely 

 

bude zaradený do zlosovania o výhru: 1ks 10kg plynová fľaša s propán-butánom, alebo butánom (podľa 

výberu zákazníka). 

5. Výhercom sa stane 1 súťažiaci, ktorý sa zúčastnil súťaže v zmysle bodu 4., a bol organizátorom 

vyžrebovaný.  Žrebovanie sa uskutoční dňa 18.11.2017 o 14:00 hod. na predajnom stánku organizátora 

v priestoroch OC Tulip v Martine. Výherca súťaže bude po vyžrebovaní kontaktovaný telefonicky 

organizátorom a následne bude s nim dohodnutá forma a spôsob uplatnenia výhry. V prípade, že výhercu 

nebude možné telefonicky zastihnúť v lehote do 3 pracovných dní od vyžrebovania, zaniká mu nárok na 

výhru. 

6. Výhra bude odovzdaná len v prípade, že výherca splní všetky ustanovenia uvedené v bode 4), 5) týchto 

pravidiel súťaže. 

7. Výhra je neprenosná a je možné ju prevziať len osobne. Výhra musí byť uplatnená do 3 mesiacov od 

zlosovania. 

8. Účastník súťaže vyplnením formulára a potvrdením súhlasu s udelením a spracovaním svojich osobných a 

kontaktných údajov udeľuje dobrovoľne organizátorovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov vyplnených vo formulári pre potreby 

tejto súťaže najmä za účelom kontaktovania víťazov, odovzdania cien, a to na dobu neurčitú. Súťažiaci, ktorý 

bude vyžrebovaný ako výherca zároveň účasťou v súťaži dáva organizátorovi súhlas na spracovanie jeho 

osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, telefónne číslo a emailová adresa na účely 

účtovnej evidencie v súvislosti s uplatnenou výhrou na obdobie 10 rokov. Súťažiaci súčasne v zmysle § 65 

zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách dáva organizátorovi súhlas na volanie alebo 

zasielanie SMS na číslo telefónu uvedené v písomnom alebo elektronickom formulári na účely priameho 

marketingu. Súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek odvolať písomne na adresu sídla organizátora. Súťažiaci 

účasťou v súťaži prehlasuje, že je oboznámený so skutočnosťami uvedenými v § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov, vrátane poučenia o svojich právach v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov. Zároveň dáva účastník súťaže súhlas spoločnosti PROBUGAS a.s. s použitím jeho 

kontaktných údajov na informovanie o aktuálnej ponuke produktov a služieb spoločnosti PROBUGAS a.s.. 

Tento súhlas dáva účastník súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 

147/2001 Z.z. o reklame. 
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9. V prípade výhry súťažiaceho nezodpovedá organizátor súťaže za odstránenie akýchkoľvek prekážok zo strany 

výhercu v súvislosti s uplatnením, prevzatím alebo realizáciou výhry.  

10. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora.  

11. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v prípade nepredvídaných okolností kedykoľvek zmeniť pravidlá 

súťaže. 

 

V Bratislave dňa 13.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


