Tatry Mountain Resorts, a.s.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „NÁVRAT DOMOV DO TATIER“
1. Organizátor Súťaže
Organizátorom súťaže „Návrat domov do Tatier“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Tatry mountain resorts,
a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 62/L (ďalej len „Organizátor“).
Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom Súťaže je
podpora, propagácia a rozvoj cestovného ruchu vo Vysokých a Nízkych Tatrách a vnímanie jeho rozvoja.
Podmienky účasti a priebeh Súťaže sa riadia výlučne týmito Pravidlami, ktoré záväzne upravujú podmienky
účasti v Súťaži. Zmena pravidiel a podmienok Súťaže je zo strany Organizátora možná jednostranne v
písomnej podobe vo forme dodatkov k týmto Pravidlám.

2. Podmienky účasti v Súťaži
Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá splní
podmienky Súťaže (ďalej len „Účastník“). Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora, blízke
osoby zamestnancov Organizátora, zamestnanci a blízke osoby zamestnancov majetkovo alebo personálne
prepojených osôb s Organizátorom a s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti
súvisiace so zabezpečením Súťaže, pričom za blízke osoby sa pre účely Súťaže považujú osoby uvedené v §
116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a osoby, ktoré s týmito
osobami žijú v spoločnej domácnosti (§ 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov).
V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá je z účasti v Súťaži vylúčená, výhra sa tejto osobe neodovzdá.
Rovnako sa tak výhra neodovzdá v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie, že
došlo k spáchaniu podvodného alebo nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi zo strany
Účastníka či inej osoby, ktorá pomohla Účastníkovi takto získať výhru alebo výhry v Súťaži. V prípade
odovzdania výhry osobe, ktorá je zo Súťaže vylúčená, je táto osoba povinná výhru vrátiť Organizátorovi.
Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia v ktorejkoľvek fáze Súťaže vylúčiť každého
Účastníka, ktorý by svojím konaním mohol ohroziť dobré meno a dobrú povesť Organizátora či akýmkoľvek
spôsobom zasiahnuť do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb.
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Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek Účastníka v prípade podozrenia z
porušenia Pravidiel alebo použitia neregulárnych postupov.

3. Trvanie Súťaže
Súťaž prebieha od 6. októbra 2016 do 31. januára 2017.

4. Pravidlá súťaže
Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý v čase trvania Súťaže pošle na e-mailovú adresu
ecommerce@tmr.sk odpoveď na otázku „Prečo ste sa u nás cítili ako doma?“ spolu s fotografiu z pobytu
v jednom z nasledujúcich hotelov:


Grandhotel**** Starý Smokovec



GRANDHOTEL PRAHA**** Tatranská Lomnica



Hotel FIS*** Štrbské Pleso



Wellness Hotel Grand**** Jasná



Hotel Tri Studničky**** Demänovská Dolina



Chelets Jasná de Luxe**** Jasná



Hotel Srdiečko**** Chopok – Juh



Holiday Village Tatralandia, Liptovský Mikuláš



Hotel Rotunda, Chopok



Hotel Bešeňová***+, Bešeňová

a do emailu uvedie svoje meno a priezvisko.
Fotografia Účastníka nesmie zobrazovať hanlivé, urážlivé, nevhodné, diskriminačné obrazy alebo objekty či
slovné vyjadrenia. Fotografia obsahujúca uvedené obrazy, objekty alebo slovné spojenia nebude do Súťaže
zaradená.
Organizátor si vyhradzuje právo na použitie zaslaných fotografií spolu s textovým vyjadrením autora pre
účely ďalšej propagácie na internetových stránkach Organizátora, Facebookových stránkach Organizátora
a na Instagrame Organizátora.
Výhru v Súťaži má možnosť získať každý Účastník, ktorý splní podmienky účasti v Súťaži.

5. Výhry v Súťaži
V Súťaži sú určené 3 (tri) výhry pre celú dobu trvania Súťaže, a to:
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1. miesto - ubytovanie pre 2 osoby na 2 noci s raňajkami v hoteli prevádzkovanom Organizátorom (neplatí
pre Lomnický štít a Hotel Rotunda)
2. miesto - prepravný lístok na lanovku pre 2 osoby, ktorý je možné využiť v stredisku Nízke Tatry Jasná alebo Vysoké Tatry
3. miesto – balíček kozmetiky Tatry wellness elixír
Podrobnosti o obsahu a rozsahu jednotlivých výhier, možnosti využitia jednotlivých výhier u Organizátora a
ďalšie informácie týkajúce sa prevzatia a využitia jednotlivých výhier budú Organizátorom poskytnuté
jednotlivým výhercom pri doručení výhry.
Trojčlenná komisia určená Organizátorom z fotografií zapojených do Súťaže vyberie tri (3) určené ako
výherné. Následne trojčlenná komisia určí poradie výherných fotografií pre 1. až 3. miesto. Každá fotografia
môže získať len jednu výhru. Vyhodnotenie Súťaže sa uskutoční dňa 01.02.2017.
.

6. Miesto, spôsob a lehota na prevzatie výhier
Výherca Súťaže bude o výhre v Súťaži informovaný povereným zamestnancom Organizátora
prostredníctvom e-mailu, ktorým zaslal súťažné fotografie. Výhry budú výhercom doručené poštou vo forme
poukazu spolu s podmienkami použitia poukazu.
V prípade, že výherca neprejaví o výhru záujem, prevzatie výhry odoprie, alebo pokiaľ nesplní Pravidlá,
alebo sa s výhercom nepodarí Organizátorovi skontaktovať v priebehu dvoch (2) pracovných dní po
ukončení príslušného kola Súťaže, získa výhru Účastník, ktorý bude dodatočne vyžrebovaný. V prípade, že
druhý výherca neprejaví o výhru záujem, prevzatie výhry odoprie, alebo pokiaľ nesplní Pravidlá, alebo sa s
výhercom nepodarí Organizátorovi skontaktovať v priebehu dvoch (2) pracovných dní po opätovnom
vyhlásení výhercu, výhra prepadáva v prospech Organizátora.
Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhra v Súťaži je neprenosná, nemôže byť na
základe žiadosti výhercu zamenená a výherca nie je oprávnený požadovať namiesto výhry peňažné plnenie.
Výhra nie je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
vymáhateľná súdnou cestou.

7. Osobitné ustanovenia
Účastník zodpovedá za to, že je jediným autorom ním poskytnutej fotografie a že ním poslané dielo
neporušuje žiadne práva tretích osôb (napr. práva zobrazených osôb) ani zákonné podmienky. Účastník
poskytnutím fotografie e-mailom Organizátorovi udeľuje okamihom odoslania e-mailu obsahujúceho
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fotografiu Organizátorovi bezodplatnú licenciu na použitie fotografie ako diela v zmysle príslušných
právnych predpisov, najmä zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon , na všetky spôsoby použitia známe
v čase udelenia licencie (najmä zverejnenie pod menom autora/spoluautorov, verejné vystavenie, spojenie
s iným dielom, zmeny a spracovanie, zaradenie do súborného diela) a súhlas na použitie fotografie na
akékoľvek marketingové účely, a to bez územného a vecného obmedzenia a na dobu trvania majetkových
práv autora/spoluautorov, a na udelenie sublicencie tretím osobám. Účastník potvrdzuje, že je oprávnený túto
licenciu poskytnúť k fotografii ako celku na základe svojho vzťahu s prípadnými spoluautormi, výkonnými
umelcami, autormi diel využitých pri vytvorení fotografie, zobrazenými osobami a všetkými inými osobami
a subjektmi. Na žiadosť Organizátora je Účastník povinný túto licenciu písomne potvrdiť s tým, že bez toho
mu nebude možné odovzdať výhru.
Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže podľa vlastného
uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek Súťaž obmedziť,
odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Organizátor nezodpovedá za technické či programové chyby a omyly
vzniknuté počas Súťaže.
Výhra v Súťaži môže podliehať zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov. Daň, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu
prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry, budú hradené samotným výhercom v celej zákonom stanovenej
výške.

8. Ochrana osobných údajov
Organizátor ako prevádzkovateľ, t.j. spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská dolina 72, 030 01
Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina,
oddiel Sa, vložka č. 62/L, spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len
„Zákon“).
Osobné údaje sú spracúvané Organizátorom v nevyhnutnom rozsahu, a to konkrétne: meno, priezvisko,
poštová adresa, adresa elektronickej pošty a zobrazenie prejavov osobnej povahy zachytených na fotografii
vyhotovenom Účastníkom v rámci Súťaže, v zmysle týchto Pravidiel, a to za účelom komunikácie
a poskytnutia výhry v Súťaži a na marketingové a propagačné účely Organizátora, t.j. zverejnenia na
internetových stránkach Organizátora a Facebookových stránkach Organizátora a na Instagrame
Organizátora.
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Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu uvedeného vyššie v predchádzajúcom
ustanovení,, avšak maximálne po dobu 3 rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel
Súťaže definovaný v týchto Pravidlách sú Organizátorom spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona
bez súhlasu dotknutých osôb.
Počas spracúvania osobných údajov môže Organizátor vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú
cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov do zahraničia resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia
prostredníctvom vzdialeného prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom so
sídlom v tejto krajine. Počas prenosu Organizátor dbá na maximálne zabezpečenie ochrany osobných údajov
šifrovaním a využívaním softwarových aj hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.
Účastník Súťaže svojou účasťou v Súťaži udeľuje Organizátorovi

bezodplatný súhlas na používanie

fotografie, na ktorých je Účastník zobrazený v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov pre účely jeho použitia a zverejnenia Organizátorom na
internetových stránkach Organizátora, Facebookových stránkach Organizátora a Instagrame Organizátora
bez priestorového a vecného obmedzenia, a to po dobu 3 (troch) rokov odo dňa odoslania fotografie
Účastníkom Organizátorovi. Organizátor je zároveň oprávnený fotografiu upraviť podľa potreby pre účely
uvedené v tomto súhlase. a to na dobu troch (3) rokov odo dňa jeho udelenia.
Účastník Súťaže poskytnutím fotografie Organizátorovi vyhlasuje a zaručuje, že disponuje súhlasom od
všetkých osôbo zobrazených na fotografii alebo videu (resp. ich zákonných zástupcov, ak ide o osoby
mladšie ako 18 rokov) na ich vyobrazenie a vyobrazenie prejavov osobnej povahy týchto osôb na fotografii,
na zverejnenie fotografie, na ktorom sú tieto osoby a prejavy osobnej povahy zobrazené alebo zachytené a na
poskytnutie fotografie tretej osobe, a to aj na propagačné a marketingové účely, to všetko v zmysle
príslušných právnych predpisov, najmä Zákona a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov, a že poskytnutie fotografie nezasahuje do práv a oprávnených záujmov jednak
vyobrazených alebo zachytených osôb, a že dotknuté osoby udelili Účastníkovi Súťaže príslušný súhlas na
použitie ich osobných údajov pre účely účasti v Súťaži. Účastník Súťaže je povinný na požiadanie
Organizátora takýto súhlas Organizátorovi preukázať.

9. Záverečné ustanovenia
Počas konania Súťaže je zo strany Organizátora zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov.
Neznalosť ustanovení týchto Pravidiel nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.
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Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci svoj súhlas s Pravidlami. Výhra nebude Účastníkovi
odovzdaná, pokiaľ tento nesúhlasí bez výhrad s týmito Pravidlami a nesplní podmienky z nich pre neho
vyplývajúce.
Úplné a záväzné Pravidlá Súťaže sú dostupné na internetovej stránke Organizátora www.tmrhotels.com.
Pravidlá sa riadia právom Slovenskej republiky.

V Demänovskej Doline, dňa 6.10.2016

