
ŠTATÚT SÚŤAŽE: „Instagramová súťaž“. 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1. Tento Štatút súťaže „Instagramová súťaž“ (ďalej len „Súťaž“) upravuje súťažné 

podmienky jej organizovania a účasti na nej (ďalej len „Štatút“) 

 

2. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9, 081 86 

Prešov,  IČO:317 11 464, IČ DPH: SK2020520436, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vl. č.: 223/P. (ďalej len „Usporiadateľ").  

3. Usporiadateľ vyhlasuje Súťaž a vydáva Štatút. Nejedná sa o verejnú súťaž v zmysle § 

847 a nasl. Občianskeho zákonníka. Rovnako sa nejedná o hazardnú hru v zmysle 

zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Cieľom Súťaže je podpora a propagácia produktov Usporiadateľa za účelom 

uplatnenia na relevantnom trhu  

5. Súťaž bude prebiehať v termíne od 5.8.2019 do 9.8.2019 (ďalej len „Trvanie Súťaže“) 

iba na instagramovom účte: @baldovska_mineralna_voda. Žrebovanie sa bude konať 

9.8.2019 o 14 hod. 

6. Tento Štatút je k dispozícií na stránke  http://baldovska.sk/aktuality/statut sutaze/  

(ďalej len „Stránka Súťaže“) a taktiež aj v samotnom sídle Usporiadateľa. 

7. Výhry v súťaži budú nasledovné: 

Losovanie č. 1.: Modré pánske tričko XL s logom Baldovská alebo červené dámske 

tričko L s logom Baldovská 

Losovanie č. 2:  Modré pánske tričko XL s logom Baldovská alebo červené dámske 

tričko L s logom Baldovská 

Losovanie č. 3: Modré pánske tričko XL s logom Baldovská alebo červené dámske 

tričko L s logom Baldovská 

Losovanie č. 4: Modré pánske tričko XL s logom Baldovská alebo červené dámske 

tričko L s logom Baldovská 

Losovanie č. 5: Modré pánske tričko XL s logom Baldovská alebo červené dámske 

tričko L s logom Baldovská 

 

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

1. Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá")                                

- súťaž je určená fyzickým osobám od 13 rokov s doručovacou adresou na území      

Slovenskej republiky (ďalej len "Súťažiaci").  

           - súťažiaci musí byť registrovaný na Instagrame. 

- pre zapojenie sa do Súťaže je potrebné: používateľ Instagramu musí byť    

sledovateľom nášho instagramového účtu @baldovska_mineralna_voda 

Používateľ, ktorý splní tieto podmienky sa stáva súťažiacim. 
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Súťažiaci vyjadruje zároveň svoj súhlas s týmto Štatútom. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo v sporných prípadoch (napr. posúdenie splnenia 

podmienok zúčastniť sa Súťaže) rozhodnúť s konečnou platnosťou. 

2. Vyhodnotenie Súťaže 

Do žrebovania budú zaradené všetky instagramové profily, ktoré splnia podmienky 

Súťaže do 9. 8. 2019 do 13:30 hod.  

Žrebovanie výhercov sa uskutoční v sídle usporiadateľa dňa 9. 8. 2019 o 14 hod. za 

účasti štyroch zvolených zástupcov zo zamestnancov usporiadateľa.  

Výhercovia budú kontaktovaní cez správu na Instagrame. Výhercom sa výhry doručia 

na adresu, ktorú poskytnú usporiadateľovi na základe zaslania správy na Instagrame 

po vyžrebovaní. Výhry budú doručené prostredníctvom kuriéra alebo poštou. 

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky súťažiacich v 

súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi od súťažiacich, ako aj v 

súvislosti s neprevzatím výhry. Výhry neprevzaté do 60 dní od uzávierky súťaže 

prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže. Akékoľvek vymáhanie výhier súdnou 

cestou je vopred vylúčené.  

Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plne-

nie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v 

týchto pravidlách. 

Výhercovia tričiek Baldovská: 

@d_leedecka 

@andrejkakul 

@0home.decor.ideas0 

@_simpsons_family_ 

@rae_rymantv_ytb 

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, OSOBNÉ ÚDAJE A OSOBNOSTNÉ PRÁVA 

1. Na spracúvanie osobných (a príp. aj iných) údajov súťažiach vydavateľom sa vzťahujú 

ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

2. Zapojením sa do súťaže súhlasím s pravidlami súťaže.  

Súhlasím, aby spoločnosť MINERÁLNE VODY, a. s. so sídlom Slovenská 9, Prešov 

081 86 (ďalej len „Spoločnosť“) spracúvala moje osobné údaje v rozsahu názvu 

instagramového profilu, a to na nasledovný účel realizácie a vyhodnotenia Súťaže, a to 

počas doby trvania Súťaže. Ďalej súhlasím, aby Spoločnosť spracúvala moje osobné 

údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a adresa trvalého pobytu a to na nasledovný 



účel doručenia výhier, a to počas obdobia 2 mesiacov od udelenia súhlasu. Beriem na 

vedomie, že moje osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a 

nebudú prenášané do tretích krajín, resp. nebudú predmetom. Moje osobné údaje 

nebudú poskytnuté na spracovanie iným prevádzkovateľom. Svoj súhlas môžem 

kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením tejto skutočnosti Spoločnosti. V 

súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov mám nasledujúce práva: (a) 

požadovať prístup k mojim osobným údajom, (b) na opravu mojich osobných údajov, 

(c) na vymazanie mojich osobných údajov, (d) na obmedzenie spracovania mojich 

osobných údajov, (e) namietať proti spracovávania mojich osobných údajov, (f) na 

prenosnosť mojich osobných údajov, (g) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný 

úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie vašich osobných 

údajov je zmluvnou požiadavkou a podmienkou pre účasť v Súťaži. Kontakt pre 

poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovaní mojich osobných údajov je na 

adrese: baldovska@minvody.sk 

 

3. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou  

Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah.  

4. V prípade vážnych prevádzkových alebo organizačných dôvodov alebo z dôvodov 

vyššej moci, si Usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu Štatútu a na posunutie, 

prerušenie, zrušenie alebo zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj zmenu výherných 

predmetov – nahradenie deklarovanej výhry predmetom porovnateľnej hodnoty a 

funkcionality. Takúto zmenu Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. 

5. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 5. 8. 2019. 
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