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UNIVERZÁLNY ŠTATÚT SÚŤAŽÍ 
 

Všeobecné pravidlá platné pre všetky facebookové súťaže organizované na facebookovej stránke 
„Gemerské ovečky“ 

 

(ďalej aj ako „Štatút“) 
 

1. Súťaž 

1.1. Pod pojmom „Súťaž“ sa rozumie akákoľvek súťaž organizovaná Organizátorom súťaže odo dňa 
1.5.2021 na facebookovej stránke „Gemerské ovečky“. 

1.2. Súťaže nie sú prevádzkované, sponzorované ani spojené s Facebookom a Facebook za ich 
priebeh neručí. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti týkajúce sa súťaží musia byť 
smerované Organizátorovi súťaže, nie Facebooku. 

 
2. Účel sú ťaže, organizátor sú ťaže, účastníci 

2.1. Účelom organizovania uvedenej súťaže je propagácia a podpora predaja výrobkov organizátora 
súťaže BioEn, s.r.o. so sídlom Muránska 404, 050 01  Revúca, IČO: 47 733 501, IČ DPH: 
SK2024097515, zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská 
Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 31011/S, vystupujúci na facebookovom profile ako „Gemerské 
ovečky“ (ďalej aj ako „Organizátor súťaže“). 

2.2. Súťaž sa na základe tohto Štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky. 

2.3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, 
ktorá dovŕšila vek 18 rokov. 

2.4. Zo Súťaže sú výslovne vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom pomere 
k Organizátorovi súťaže, sú osobami blízkymi jeho zamestnancom alebo členom štatutárneho 
orgánu alebo osoby s týmito osobami inak personálne alebo majetkovo prepojené. 

 
3. Pravidlá sú ťaže 

3.1. Konkrétne špecifické pravidlá pre jednotlivé súťaže, začiatok a ukončenie súťaže, spôsob 
výberu výhercu/výhercov a ceny v súťaži sa pri jednotlivých súťažiach môžu líšiť. Spôsob výberu 
výhercu vždy určujú doplňujúce pravidlá uvedené v súťažnom príspevku. 

3.2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vymazať fotografie a komentáre, ktoré: 

a) by svojim obsahom nesúviseli s danou tematikou, 

b) ktoré sa priečia základným princípom morálky a pravidlám etiky, 

c) ktoré obsahuje otvorenú alebo skrytú reklamu produktov, s výnimkou produktov 
organizátora súťaže a značky „Gemerské ovečky“, 

d) ktoré by mohli poškodiť dobré meno organizátora súťaže. 

3.3. O tom, či súťažné fotografie a komentáre vyhovujú podmienkam súťaže, rozhoduje Organizátor 
súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vymazať fotografie a komentáre aj bez udania 
dôvodu. Spoločnosť BioEn s.r.o. nezodpovedá za obsah fotografií pridaných účastníkom 
súťaže. 

3.4. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo, bez nároku na náhradu, akciu a marketingovú súťaž 
odložiť, prerušiť alebo zrušiť alebo jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej 
trvania, a to tak, že každá táto zmena bude vyhlásená na facebookovom profile „Gemerské 
ovečky“, čím nadobúda účinnosť voči všetkým účastníkom súťaže. 

3.5. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže všetkých účastníkov, u ktorých má na 
základe analýz administrátora webovej stránky podozrenie, že sa počas súťaže dopustili 
manipulácií alebo konania , ktorého dôsledkom môže byť poškodzovanie práv iných účastníkov 
súťaže a neobjektívnosť výberu víťaza súťaže. Proti rozhodnutiu usporiadateľa sa nie je možné 
odvolať. 
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3.6. Účastník súťaže udeľuje Organizátorov súťaže súhlas so spracovaním ním poskytnutých 
osobných údajov za účelom účasti v Súťaži, prípadného odovzdania výhry, riešenia otázok 
súvisiacich s účasťou v súťaži, a to počas 10 rokov od prihlásenia do Súťaže. Súhlas udeľuje 
Účastník súťaže podľa zákona číslo: 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov ( ďalej 
len „zákon“ ). Poskytnuté osobné údaje budú spracované v rozsahu meno, priezvisko, dátum 
narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska a prípadné ďalšie údaje pre 
konkrétnu súťaž špecifické údaje zadané v doplňujúcich pravidlách. Účastník súťaže zároveň 
vyjadruje súhlas s tým, aby ním poskytnuté osobné údaje boli počas vyššie uvedenej doby 
spracovávané v rozsahu a k účelom vyššie uvedeným buď priamo usporiadateľom, alebo  
prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom v rozsahu a spôsobom daným 
zákonom. Osobné údaje môžu byť odovzdané tretím osobám v súvislosti zo zasielaním, 
dopravou , alebo odovzdaním výhier v Súťaži. 

3.7. Účastník súťaže má právo súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomnou 
žiadosťou doručenou na adresu sídla Organizátora súťaže uvedenom bode 2.1 článku 2 tohto 
Štatútu. Odvolanie súhlasu je nadobudne účinnosť v momente jeho doručenia Organizátorovi 
súťaže. Odvolanie súhlasu počas Súťaže je bez ďalšieho považované za rozhodnutie Účastníka 
súťaže ukončiť svoju účasť v Súťaži. Súťažiaci má ďalej právo prístupu k informáciám o 
spracovávaní údajov, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu, blokáciu a likvidáciu v plnom 
rozsahu práv daných zákonom. 

 
4. Výhercovia a výhry 

4.1. Výherca bude vybratý spôsobom uvedeným v doplňujúcich pravidlách súťaže v súťažnom 
príspevku Organizátora súťaže. 

4.2. Výhra bude určená v doplňujúcich pravidlách súťaže v súťažnom príspevku Organizátora 
súťaže. 

4.3. Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky Súťaže a boli určení za víťazov, sa stávajú platnými 
výhercami cien uvedených v bode 4.2. 

4.4. Mená výhercov budú zverejnené najneskôr do 7 pracovných dní po ukončení súťaže 
v príspevku zverejnenom na facebookovej stránke Organizátora súťaže „Gemerské ovečky“, 
spolu s výzvou, aby najneskôr do 7 kalendárnych dní od zverejnenia kontaktovali Organizátora 
súťaže prostredníctvom súkromnej správy. 

4.5. Výhercovia budú oboznámení o spôsobe odovzdania výhry po kontaktovaní Organizátora 
súťaže podľa prostredníctvom súkromnej správy. 

 
5. Odovzdanie výhier 

5.1. Výhercom budú výhry doručené zástupcom Organizátora súťaže. 

5.2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo 
nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť 
podmienky odovzdania výhier, v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť 
výhercom doručené v súlade s pravidlami súťaže. Výhry účastníkov, ktoré z dôvodov 
nezávislých od vôle Organizátora súťaže, kedy výherca nesplní podmienky podľa tohto Štatútu, 
prepadajú v prospech Organizátora súťaže. 

5.3. Výherca, ktorý sa do 7 kalendárnych dní od oznámenia o získaní výhry neprihlási a/alebo 
neoznámi adresu doručenia výhry, ako aj výherca, ktorému mu sa nepodarí výhru doručiť alebo 
výhru odmietne prevziať, stráca nárok na výhru a tá prepadá v prospech Organizátora súťaže, 
bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Výmena cien alebo vyplatenie peňažného plnenia 
výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou nie je 
možné. 

5.4. Výhry prijaté z reklamných súťaží podliehajú dani z príjmov v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. i) 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, okrem výhier v hodnote 
neprevyšujúcej sumu 350,00 Eur, ktoré sú podľa ust. § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 



 

UNIVERZÁLNY ŠTATÚT SÚŤAŽE 
Všeobecné pravidlá platné pre všetky facebookové súťaže usporadúvané na facebookovej stránke „Gemerské ovečky“ Strana | 3 

Z. z. v platnom znení oslobodené od dane z príjmov. Daň z výhry sa s poukazom na ust. § 43 
ods. 3 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. vyberajú zrážkou. 

5.5. Organizátor súťaže uvádza, že hodnota jednej nepeňažnej ceny uvedenej v bode 4.2. tohto 
Štatútu, nepresahuje sumu 350,00 EUR. 

 
6. Záverečné ustanovenia 

6.1. Zapojením sa do súťaže účastník automaticky, bez výhrad a podmieňovania súhlasí s týmito 
pravidlami. 

 
 
 
 
 
V Revúcej, dňa 30.4.2021 
 
BioEn, s.r.o. 
 
 


