Pravidlá súťaže
„Valentínska súťaž 2015 - Jedinečný dôvod na jedinečný pobyt“
1. Organizátor Súťaže
Organizátorom súťaže „Valentínska súťaž 2015 - Jedinečný dôvod na jedinečný pobyt“ (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 možná len
v písomnej podobe vo forme dodatkov k týmto Pravidlám.

2. Podmienky účasti v Súťaži
Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba 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).

3. Trvanie Súťaže
Súťaž prebieha od 21. januára 2015 do 12.februára 2015.

4. Pravidlá súťaže
Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý v čase trvania súťaže napíše do komentára
pod článok „Valentínska súťaž o jedinečný pobyt“ zverejneného na stránke
www.tmrhotels.com v sekcii Blog dôvod na získanie výhry.
Výhru v Súťaži má možnosť získať každý Účastník, ktorý sa Súťaže zúčastní a splní
podmienky účasti v Súťaži.

5. Výhry v Súťaži
V Súťaži je určená jedna (1) výhra pre celú dobu trvania Súťaže, a to:
• ubytovanie pre 2 osoby na 1 noc v hoteli Rotunda.
Víťazom sa stane autor komentára, ktorého vyhodnotí 4-členná komisia zložená
z manažmentu hotela, ako jedinečný dôvod na získanie výhry.

6. Miesto, spôsob a lehota na prevzatie výhier
Výherca bude o výhre v Súťaži informovaný prostredníctvom emailu povereným
zamestnancom Organizátora.
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 súťaže, získa výhru autor komentára, ktorý skončil na
druhom mieste. 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.
Ak bude výhercom právnická osoba, voucher na výhru bude vystavený na obchodné meno a
ďalšie identifikačné údaje právnickej osoby.

7. Osobitné ustanovenia
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.
V prípade, že Organizátor zistí, že výhercom Súťaže sa stala osoba, ktorá je z účasti v Súťaži
podľa týchto Pravidiel vylúčená, výhra jej nebude odovzdaná a v prípade jej odovzdania je
táto osoba povinná výhru vrátiť Organizátorovi.
Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek Účastníka v prípade
podozrenia z porušenia Pravidiel alebo použitia neregulárnych postupov.
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
Prevádzkovateľ, spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská dolina 72, 030 01
Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v OR vedenom OS Žilina, oddiel Sa, vložka č.
62/L, vykonávajú spracúvanie osobných údajov 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“).
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje účastníka súťaže „Valentínska súťaž 2015 - Jedinečný
dôvod na jedinečný pobyt“ za účelom vykonania žrebovania o cenu v rámci súťaže a to
ubytovanie pre 2 osoby na 1 noc v hoteli Rotunda a v rámci žrebovania konaného dňa
13.02.2015. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania žrebovania o cenu v rámci súťaže „Valentínska súťaž 2015 - Jedinečný dôvod na jedinečný
pobyt“ o ubytovanie pre 2 osoby na 1 noc v hoteli Rotunda, avšak maximálne po dobu 3
rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel žrebovania o ceny v rámci
súťaže „Valentínska súťaž 2015 - Jedinečný dôvod na jedinečný pobyt“ o ubytovanie pre 2
osoby na 1 noc v hoteli Rotunda sú Prevádzkovateľom spracúvané na základe § 10 odsek 3,
písmeno b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu žrebovania o cenu
v rámci tejto súťaže a to konkrétne: meno, priezvisko a adresa elektronickej pošty,

Prevádzkovateľom spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s., v zmysle týchto všeobecných
obchodných podmienok.
Prevádzkovateľ spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., počas spracúvania osobných údajov,
môže 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 Prevádzkovateľ spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s.,
dbá na maximálne zabezpečenie ochrany osobných údajov šifrovaním a využívaním
softwarových aj hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

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.
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.
V Demänovskej Doline, dňa 19.01.2015

