
 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ USPORIADANÝCH  
NA FACEBOOK STRÁNKACH: SEDITA, HORALKY, MILA, VERBENA 

 
1. USPORIADATEĽ 
Usporiadateľom súťaže na Facebook stránkach: Sedita, Horalky, Mila, Verbena 
(https://www.facebook.com/sedita.sk, www.facebook.com/sedita.horalky, 
https://www.facebook.com/sedita.mila, https://www.facebook.com/VerbenaSlovensko) (ďalej 
len „Súťaž") je spoločnosť I.D.C. Holding a.s., so sídlom na Bajkalská 19B 821 01 Bratislava, IČO: 
35706686, IČ DPH: SK2020192152, DIČ: 2020192152, zapísaná v obchodnom registri vedenom 
Okresným súdom v Bratislava 1, (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá 
Súťaže (ďalej len "Pravidlá"). Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za 
účelom uplatnenia na relevantnom trhu. Súťaž je oznámená v texte vybraného zverejneného 
príspevku alebo statusu (ďalej len "Súťažný príspevok") na profile stránok (SK) na sociálnej sieti 
Facebook. Súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook. 
Účastník Súťaže si je vedomý, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi Súťaže a nie 
sociálnej sieti Facebook. 
 
2. TRVANIE SÚŤAŽE 
Trvanie súťaže je oznámené v súťažnom príspevku na sociálnej sieti Facebook. 
 
3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE 
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba: 
• s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky 
• ktorá má viac ako 18 rokov 
• ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou: 

o zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Občiansky zákonník" 

o osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ 
prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú 
činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v 
zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka. 

 
4. PODMIENKY SÚŤAŽE 
Do súťaže sa používateľ zapojí podľa pravidiel, ktoré budú stanovené v Súťažnom príspevku. 
Každý súťažiaci sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba raz (ak to nie je vyslovene uvedené v 
Súťažnom príspevku inak). Zvyčajne pridaním iba jedného komentára alebo nahratím jednej 
fotografie. Súťažiaci má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, pokiaľ to nie je výslovne 
uvedené inak. Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania Súťaže 
splní podmienky Súťaže uvedené v Súťažnom príspevku. Usporiadateľ vyžrebuje najneskôr do 
troch pracovných dní od ukončenia termínu súťaže celkom taký počet výhercov, ako je uvedené 
v Súťažnom príspevku. Usporiadateľ po vyžrebovaní posúdi, či vyžrebovaný Účastník splnil 
podmienky Súťaže uvedené v súťažnom príspevku. V prípade ich nesplnenia vyžrebuje 
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Usporiadateľ náhradného výhercu. Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa 
týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom 
podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a 
omyly vzniknuté počas Súťaže. 
 
5. VÝHRA A ODOVZDANIE VÝHRY 
Predmet výhry je uvedený v Súťažnom príspevku. O presnom spôsobe doručenia výhry bude 
výherca informovaný súkromnou správou na Facebooku. Odovzdanie výhry zabezpečí 
Usporiadateľ prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti, pokiaľ sa s 
výhercom nedohodne inak. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie 
inej výhry, ako je stanovená Usporiadateľom Súťaže. Na výhru nevzniká výhercovi právny nárok 
a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou 
 
6. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA 
V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia a/alebo chyby týkajúcej sa riadneho 
usporiadania súťaže, si Usporiadateľ vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť 
podmienky súťaže, prehlásiť oznámenie zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a 
akejkoľvek náhrady zablokovať účasť súťažiacim, ktorí sa súťaže zúčastňujú v rozpore s dobrými 
mravmi. Usporiadateľ nezodpovedá za to, že výherca uviedol nesprávnu adresu. Usporiadateľ 
nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým výherca neobdržal výhru, pokiaľ tieto dôvody 
nespočívajú na strane Usporiadateľa. V prípade, že si výherca neprevezme v riadnom termíne 
svoju výhru, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa. V prípade, že bude mať Usporiadateľ 
oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé jednanie súťažiaceho alebo inej 
osoby, ktorá súťažiacemu pomohla či mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takémuto jednaniu 
dôjde, bude súťažiaci zo súťaže vylúčený, to platí tiež v prípade iného jednania súťažiaceho či 
inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla, či mohla pomôcť k výhre iným spôsobom, ktorý je tiež v 
rozpore so súťažnými pravidlami či dobrými mravmi. Účasť v súťaži nie je možné vymáhať 
súdnou cestou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže aj v jej priebehu bez 
predchádzajúceho upozornenia. 
 
7. OSOBNÉ ÚDAJE 
Usporiadateľ a Objednávateľ, týmto poskytujú súťažiacemu ako dotknutej osobe (na účely tohto 
článku len „dotknutá osoba“) informácie, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len 
„Zák. č. 19/2018 Z.z.“). 
Osobné údaje dotknutej osoby bude Usporiadateľ spracúvať po dobu trvania Súťaže a 
odovzdania príslušnej  výhry víťazovi. 
Osobné údaje dotknutej osoby nebudú sprístupnené príjemcom a nebudú prenášané do tretích 
krajín alebo medzinárodných organizácii.  
Poučenie o právach dotknutej osoby v súlade s čl. 13 ods. 2, písm. b) GDPR.  Dotknutá osoba 
má: 



a) právo požadovať od Usporiadateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, tzn. 
Usporiadateľ na základe žiadosti dotknutej osoby, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto 
právo, vystaví a doručí dotknutej osobe potvrdenie o tom, či Usporiadateľ spracúva 
osobne údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, Usporiadateľ vyhotoví a doručí 
dotknutej osobe kópiu týchto osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a zároveň 
dotknutú osobu informuje (i) o účele spracúvania jej osobných údajov, (ii) kategórii 
spracúvaných osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, (iii) o príjemcoch, ktorým 
boli alebo budú  tieto osobné údaje poskytnuté, (iv) o predpokladanej dobe uchovávania 
týchto osobných údajov, resp. kritériách na jej určenie, (v) o existencii práv dotknutej 
osoby podľa písm. b) až f) tejto časti – nižšie, (vi) o práve podať sťažnosť podľa nižšie 
uvedeného textu, ako aj (vii) o zdroji odkiaľ Usporiadateľ získal osobné údaje dotknutej 
osoby, ak tieto nezískal priamo od nej; 

b) právo na opravu jej osobných údajov, tzn. Usporiadateľ na základe žiadosti dotknutej 
osoby, v ktorej dotknutá osoba uplatní právo na opravu osobných údajov, bez 
zbytočného odkladu opraví nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú tejto dotknutej 
osoby; so zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo tiež na doplnenie 
neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového 
vyhlásenia; 

c) právo na vymazanie jej osobných údajov, tzn. Usporiadateľ na základe žiadosti dotknutej 
osoby, v ktorej dotknutá osoba uplatní právo na vymazanie, bez zbytočného odkladu 
vymaže osobné údaje, ktoré sa týkajú tejto dotknutej osoby, ale len ak je zároveň 
splnený jeden z nasledovných dôvodov: (i) osobné údaje dotknutej osoby už nie sú 
potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, (ii) dotknutá osoba 
namieta voči spracúvaniu jej osobných údajov podľa písm. e) tohto odseku, (iii)  osobné 
údaje dotknutej osoby sa spracúvali nezákonne alebo (iv) osobné údaje dotknutej osoby 
musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa všeobecne záväzného 
právneho predpisu Európskej Únie alebo Slovenskej republiky; právo na vymazanie 
osobných údajov sa neuplatňuje, ak je spracúvanie potrebné: (i) na uplatnenie práva na 
slobodu prejavu a na informácie, (ii) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje 
ich spracúvanie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Európskej Únie alebo 
Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, (iii) z 
dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v zmysle čl. 9, ods. 2 písm. h) a i) 
a čl. 9, ods. 3 GDPR, (iv) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého 
alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na 
vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto 
spracúvania alebo (v) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 
nárokov; 

d) právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, tzn. Usporiadateľ na základe 
žiadosti dotknutej osoby, v ktorej uplatní právo na obmedzenie spracúvania osobných 
údajov, pozastaví ďalšie spracovateľské operácie s týmito osobnými údajmi, ale len ak je 
splnená niektorá z uvedených podmienok, (i) dotknutá osoba napadla správnosť jej 
spracúvaných osobných údajov, pričom spracúvanie sa v tomto prípade obmedzí na 
obdobie, pokým Usporiadateľ overuje správnosť týchto osobných údajov, (ii) spracúvanie 
je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada 



namiesto toho obmedzenie ich použitia, (iii) Usporiadateľ už nepotrebuje tieto osobné 
údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, 
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo (iv) dotknutá osoba namieta 
spracúvanie jej osobných údajov z dôvodov v písm. e) tejto časti -  nižšie, pričom 
spracúvanie sa v tomto prípade obmedzí na obdobie, kým sa overí či oprávnené dôvody 
na strane Usporiadateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na strane dotknutej 
osoby; osobné údaje, ktorých spracúvanie je obmedzené v zmysle tohto písm. d) sa s 
výnimkou ich uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na 
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu 
práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu 
Európskej Únie alebo členského štátu;  

e) právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov, tzn. dotknutá osoba má právo 
kedykoľvek žiadosťou namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (i) z dôvodov 
týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ak právnym titulom spracúvania je oprávnený 
záujem Usporiadateľa alebo tretej osoby, nad ktorým neprevažujú záujmy alebo 
základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov a 
to vrátane profilovania založeného na uvedenom právnom titule ich spracúvania; v 
prípade spracúvania jej osobných údajov na účely vedeckého alebo historického 
výskumu či na štatistické účely má dotknutá osoba právo namietať z dôvodov týkajúcich 
sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby 
týkajú, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov 
verejného záujmu;  

f) právo na presnosť jej osobných údajov, tzn. Usporiadateľ na základe žiadosti dotknutej 
osoby, v ktorej uplatní toto právo, poskytne v štruktúrovanom, bežne používanom a 
strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré táto dotknutá 
osoba poskytla Usporiadateľovi, pričom dotknutá osoba má právo preniesť tieto údaje 
ďalšiemu prevádzkovateľovi informačných systémov bez toho, aby jej v tom 
Usporiadateľ bránil a to za súčasného splnenia podmienok, (i) tieto osobné údaje 
Usporiadateľ spracúva nevyhnutne na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je 
dotknutá osoba, resp. na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe 
žiadosti dotknutej osoby a zároveň (ii) ich spracúvanie sa vykonáva automatizovanými 
prostriedkami. 

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva, ktoré má voči Usporiadateľovi: 
a) písomne na adresu sídla Usporiadateľa,  
b) osobne, v sídle Usporiadateľa, 
c) elektronickou komunikáciou na e-mailovej adrese hellopsdigital@psdigital.sk 

Dotknutá osoba má v súlade s čl. 77 a nasl. GDPR právo pri podozrení, že jej osobné údaje sú 
spracúvané v rozpore s GDPR podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, tzn. Úradu na 
ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich 
právach pri spracúvaní jej osobných údajov má v zmysle s ust. § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. právo 
podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných 
údajov. 
Pre úplnosť sa uvádza, že Objednávateľ nespracováva žiadne osobné údaje dotknutej osoby. 
 



8. DANE 
Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. 
z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane 
vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej 
hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry 
zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou. 
 
9. OSOBITNÉ USTANOVENIA 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania 
ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia 
žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu 
pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ 
nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými 
Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny 
nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej 
kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, 
nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, 
že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa 
Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú 
ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zapojením sa do 
Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. 
 
V Bratislave, 16. 02. 2023,  
 
I.D.C. Holding, a.s.  

PS:Digital, s.r.o.  

 
 
 


