
Od 04.04.2022 do 08.04.2022 súťažíme našom Facebooku o 1x panvica delimano stone legend 28 cm 

+ 2x hrnček Milka + 2x ponožky Milka a Instagrame o 1x panvica delimano green planet 24cm + 2x 

hrnček Milka + 2x ponožky Milka. 

https://www.facebook.com/NitrazdrojNitra 

https://www.instagram.com/nitrazdroj/ 

,,Veľkonočná súťaž Nitrazdroj ” (ďalej len „Štatút“) 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností 

potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. 

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) 

Obchodné meno: NITRAZDROJ a.s. Sídlo: Dolnočermánska 38, Nitra IČO: 34098593 DIČ: 2020406520 

2. Termín konania súťaže 

Súťaž sa uskutoční v období od 04.04.2022 do 08.04.2022. V tomto termíne je možné 

prihlásiť sa do súťaže. 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky. Účastníkom súťaže môže byť každá 

fyzická osoba s profilom na sociálnej sieti Facebook, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, okrem: 

zamestnancov vyhlasovateľa súťaže a osôb im blízkym v zmysle ustanovenia § 116 

Občianskeho zákonníka, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu 

(ďalej len „účastník súťaže“). 

4. Podmienky účasti v súťaži 

Facebook - Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník pre príspevok s názvom 

,,Veľkonočná súťaž Nitrazdroj ” o 1x panvica delimano stone legend 28 cm + 2x hrnček Milka + 2x 

ponožky Milka splnil podmienky: 

- označil jedným zo symbolov pozitívnej reakcie tento post 👍 💜 

- do komentára napíše, čo by si ako prvé pripravil na tejto panvici ak by ju vyhral 

- označil priateľ, ktorý by mal o tejto súťaži vedieť. 

Instagram - Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník pre príspevok s názvom 

,,Veľkonočná súťaž Nitrazdroj ” 1x panvica delimano green planet 24cm + 2x hrnček Milka + 2x 

ponožky Milka splnil podmienky: 

- dal odber na @nitrazdroj 

- označil jedným zo symbolov pozitívnej reakcie tento post 👍 💜 

- do komentára napíše, aký ej jeho najobľúbenejší spôsob prípravy vajíčiek 

- označil milovníka vajíčok, ktorý by mal o tejto súťaži vedieť 

5. Výhra 

Výhrou v súťaži je na Facebooku 1x panvica delimano stone legend 28 cm + 2x hrnček Milka + 2x 

ponožky Milka a na Instagrame 1x panvica delimano green planet 24cm + 2x hrnček Milka + 2x ponožky 

Milka. 

https://www.facebook.com/NitrazdrojNitra
https://www.instagram.com/nitrazdroj/
https://www.instagram.com/nitrazdroj/


Celkový počet výhercov je 2, jeden výherca zo siete Instagram a 1 výherca zo siete Facebook. Všetky 

mená, ktoré splnia podmienky zaradenia do súťaže budú vložené do tabuľky a pomocou funkcie 

RANDBETWEEN bude vyžrebovaný 1 výherca zo siete Facebook a 1 výherca zo siete Instagram. 

Vyhodnotenie súťaže a vyžrebovanie víťazov bude dňa 8.04.2022.  

6.Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže budú stanovení 2 výhercovia, tak ako je 

uvedené v bode 5. Výherca musí spĺňať podmienky súťaže. Zároveň jeho komentár nesmie 

obsahovať žiadne nevhodné výrazy, urážlivé a hanlivé, či diskriminačné slová. Oznámenie o 

víťazovi súťaže bude zverejnené na sieti Facebook a Instagram. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný  

Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry 

do 11.04.2022 a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Na výhru 

nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky 

súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej 

hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie 

je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená 

vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku. 

7. Spôsob odovzdania výhry 

Výhru je potrebné si vyzdvihnúť osobne najneskôr 14.04.2022 do 18:00 vo vybranej predajni 

Nitrazdroj. Výhru nie je možné odoslať poštou. 

8. Ochrana osobných údajov 

1) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako 

prevádzkovateľ v zmysle ustanovení 

Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len”GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu 

meno, priezvisko, e-mail, 

prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook alebo Instagram stránke 

www.nitrazdroj.sk v rámci vyhodnotenia 

súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na 

marketingové účely spojené so 

súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného 

odvolania jeho súhlasu. Účastník 

súťaže čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to 

informovaním vyhlasovateľa súťaže na 



e-mailovú adresu marketing@nitrazdroj.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania 

osobných údajov účastníka 

súťaže do tohto odvolania. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté príjemcovi NITRAZDROJ 

s.r.o.. 

2) Práva účastníka súťaže - dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 

GDPR. Dotknutá osoba má právo - 

od vyhlasovateľa súťaže čiže prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné 

údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak 

tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, - požadovať od prevádzkovateľa 

opravu osobných údajov 

týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo 

namietať proti takémuto 

spracúvaniu, - podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, 

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 

27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, - požadovať vyhotovenie kópie 

osobných údajov, ktoré sa 

spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať 

primeraný poplatok 

zodpovedajúci administratívnym nákladom. 

3) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže resp. organizátor súťaže v 

rozsahu podmienok 

dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne 

automatizovaných alebo iných ako 

automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v 

súlade s právnym poriadkom SR. 

9. Záverečné ustanovenia Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s 

tým, že spoločnosť 

Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto 

záväzky ani nevznikajú. 

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, 

spravovaná, alebo inak spájaná s 

Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. 

V NITRE, dňa 04.04.2022 


