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PRAVIDLÁ SÚŤAŽE DRAČIA FOTO SÚŤAŽ 
 
1. Organizátor súťaže  

Organizátorom súťaže je Shopping Palace Bratislava, v.o.s., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 
04 Bratislava (ďalej len „organizátor"), v zastúpení Jones Lang LaSalle s. r. o., so sídlom 
ASTORIA PALACE, Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, 
IČO: 36 669 504, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sro, vložka č.: 42088/B. Súťaž zabezpečuje spoločnosť paypera s.r.o. so sídlom Plickova 7, 831 
06 Bratislava, IČO: 46 528 962 (ďalej len „sprostredkovateľ“). 
 

2. Termín konania súťaže   
Súťaž sa uskutoční v termíne od 8.11. 2018 do 30.11.2018 na území Slovenskej republiky. 
 

3. Podmienky účasti v súťaži a priebeh súťaže 
3.1 Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, 

ktorá nie je zamestnancom ani rodinným príslušníkom zamestnanca organizátora, a to po splnení 
nasledovných podmienok: 

 
a) v dobe trvania súťaže vyhotoví vlastnú fotografiu alebo fotografiu osoby mladšej ako 18 rokov, 

ktorej súčasťou obsahu bude vystavený exponát draka;  
b) prihlási sa do svojho zriadeného účtu na sociálnej sieti Facebook; 
c) vyhotovenú fotografiu zverejní v sekcii tejto súťaže na statuse Shopping Palace Zlaté piesky. 
 

3.2 Každá jedna fotografia spĺňajúca kritériá podľa bodu 3.1 bude zaradená do žrebovania.  
3.3 Žrebovanie sa skutoční 30.11.2018 v obchodnom centre Shopping Palace Zlaté piesky.  
3.4 Organizátor vyžrebuje päť výhercov. 
3.5 Výhercom sa stáva fyzická osoba,  ktorá splnila všetky podmienky podľa bodu 3.1 a jej fotografia 

bola vyžrebovaná organizátorom. 
3.6 V prípade, že organizátor vyžrebuje výhercu, ktorého zriadený účet na Facebooku sa zhoduje 

s účtom výhercu, ktorého fotografia bola už v predchádzajúcom poradí vyžrebovaná, na takéhoto 
výhercu sa viac už neprihliada a organizátor žrebuje ďalšiu výhernú fotografiu iného účastníka 
tak, že budú vyžrebovaní piati rozdielni výhercovia.  

3.7 Účastník súťaže, ktorého fotografia bude vyžrebovaná a bude spĺňať kritéria podľa bodu 3.1, 
obdrží výhru, ktorou je nákupná poukážka v hodnote 20 Eur. Túto poukážku môže jej výherca 
použiť pri nákupe vo vybraných predajniach nákupného centra Shopping Palace Zlaté piesky. 
Platnosť poukážky je tri mesiace od dátumu žrebovania. V prípade, že výherca poukážku 
v uvedenej lehote nepoužije, poukážka stráca platnosť.  

3.8 Výherca nemôže požadovať náhradnú výhru ani vyplatenie hodnoty poukážky v peniazoch.  
3.9 Účastník súťaže, ktorého fotografia bude vyžrebovaná, bude kontaktovaný organizátorom 

prostredníctvom sociálnej siete Facebook a vyzvaný, aby si poukážku vyzdvihol na recepcii 
nákupného centra Shopping Palace Bratislava, Cesta na Senec 2/A Bratislava v lehote do 14 
kalendárnych dní od oznámenia o vzniku nároku na výhru; inak jeho právo na výhru zaniká.  

3.10 Nárok na výhru zaniká aj vtedy, ak sa preukáže, že účastníkom súťaže bol zamestnanec 
organizátora alebo rodinný príslušník zamestnanca organizátora, alebo ak k získaniu výhry došlo 
v dôsledku podvodu alebo nekalého konania.  

3.11 Organizátor po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu výhercu zverejní jeho meno, 
mesto a výhernú fotografiu na webovej stránke organizátora. 

 
4. Dostupnosť informácií o súťaži  

Informácie o podmienkach súťaže a o výhercoch budú zverejnené na webovom sídle organizátora  

www.shoppingpalace.sk a na profile organizátorora  

https://www.facebook.com/ShoppingPalace.sk. 
 
5. Práva a povinnosti organizátora   

Organizátor ma taktiež právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane doby jej platnosti, 
a aj súťaž predčasne ukončiť. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor vhodným 
spôsobom zverejní na wwww.shoppingpalace.sk  

 
 

http://www.shoppingpalace.sk/novinky/vyhraj-vikendovy-pobyt-106
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6. Informácie v súvislosti s ochranou osobných údajov 

Organizátor upovedomuje účastníkov súťaže, že zverejnenie osobných údajov na sociálnej sieti 
Facebook sa spravuje osobitnými podmienkami tejto sociálnej siete. Organizátor upozorňuje 
účastníka súťaže, že vyhotoviť a zverejniť fotografiu inej fyzickej osoby môže výlučne len s jej 
privolením a pokiaľ ide o osobu mladšiu ako 16 rokov, výlučne so súhlasom jej zákonného 
zástupcu.Okamihom zverejnenia fotografie účastníkom súťaže, tento vyjadruje súhlas s  ďalším 
spracúvaním fotografie účastníka organizátorom a sprostredkovateľom, a to výlučne za účelom 
tlače a vyžrebovania výherných fotografií. Právnym základom spracúvania osobných údajov je 
súhlas účastníka vyjadrený úkonom v podobe zverejnenia fotografie. Organizátor 
a sprostredkovateľ budú spracúvať fotografiu výlučne počas dňa žrebovania, ak sa s výhercom 
písomne nedohodnú na dlhšej dobe spracúvania. Fotografia nebude poskytnutá ďalším 
príjemcom a nebude vysielaná organizátorom či sprostredkovateľom do tretích štátov. Účastník 
berie na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov má nasledovné práva: 
požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť osobných 
údajov účastníka, ktoré spracúva, požadovať od prevádzkovateľa, aby po ukončení spracúvania 
vymazal osobné údaje účastníka, získať od prevádzkovateľa osobné údaje účastníka 
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto 
ďalšiemu prevádzkovateľovi; kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov; podať 
návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov 
SR za účelom zistenia, či pri spracúvaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv 
alebo iných ustanovení zákona. Účastník môže svoje práva uplatňovať písomne na adrese Jones 
Lang LaSalle s.r.o. so sídlom ASTORIA PALACE, Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, alebo 
e-mailom na info@paypera.eu. 
 

7. Ostatné ustanovenia 
7.1 Účastník vyhlasuje, že zverejnením fotografie na účte organizátora na stránke Facebook, 

vyjadruje súhlas s podmienkami tejto súťaže. 
7.2 Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej 

úpravy vymáhať súdnou cestou.  
 
 Pravidlá súťaže boli v Bratislave dňa 7.11.2018 schválené a podpísané organizátorom súťaže. 
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