
Podrobné pravidlá online spotrebiteľskej súťaže organizovanej 

prostredníctvom siete Facebook 

 

1. Všeobecné ustanovenia 

Usporiadateľom online spotrebiteľskej súťaže organizovanej prostredníctvom siete Facebook 

je spoločnosť GVP, spol. s r. o. Humenné so sídlom Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 

36446190 (ďalej len „usporiadateľ“). 

 

2. Miesto a čas konania online súťaže 

Online súťaž prebieha prostredníctvom sociálnej siete Facebook v skupine GVP – potraviny 

pre vás na konkrétnej webovej stránke https://www.facebook.com/potravinyGVP. Termín 

a doba trvania online súťaže je oznámená včas na predmetnej webovej stránke. 

 

3. Podmienky účasti v súťaži: 

Súťaže sa môže zúčastniť ktorákoľvek fyzická osoba (ďalej „súťažiaci“) s adresou na 

doručovanie výhry na území Slovenskej republiky. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť 

zastúpené svojím zákonným zástupcom. Súťažiaci je zapojený do súťaže, ak v čase trvania 

súťaže označí príspevok o organizovaní súťaže vo forme „like“ alebo „páči sa mi to“ a správne 

odpovie na otázku uvedenú v príspevku. Podmienkou zapojenia sa do súťaže nie je nákup 

výrobkov v sieti potravín GVP. Súťažiaci sa môžu opakovane zapojiť do súťaže, avšak 

výhercom môže byť len jeden súťažiaci. Zo súťaže sú vylúčení rodinní príslušníci 

usporiadateľov.  

Online súťaž organizovaná prostredníctvom siete Facebook nie je žiadnym spôsobom 

sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. 

 

4. Výhry: 

Po ukončení termínu trvania online súťaže sú o ukončení súťaže súťažiaci informovaní. 

Výhercom online súťaže sa stane súťažiaci, ktorý bude vybraný náhodným žrebovaním. 

Výherca bude o výhre oboznámený na stránke GVP – potraviny pre vás. Zároveň bude 

požiadaný o doručenie kontaktných údajov za účelom doručenia výhry.  

Výhru v online súťaži organizovanej prostredníctvom siete Facebook tvoria vecné ceny. 

 

 



5. Vylúčenie zo súťaže: 

V prípade zistenia, že súťažiaci do komentáru napísal urážlivé vyjadrenie alebo vyjadrenie 

v rozpore s dobrými mravmi, usporiadateľ je oprávnený vylúčiť takéhoto súťažiaceho zo 

súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. 

 

6. Udelenie súhlasu 

Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na účely účasti v súťaži 

svojím aktívnym konaním, a teda zapojením sa do súťaže (konkludentne). Súhlas je udelený po 

dobu trvania súťaže a naplnenia účelu spracovania. 

 

7. Informácia o spracúvaní osobných údajov  

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona 

č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len 

„nariadenie“). 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, 

ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde 

môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní 

osobných údajov.  

Identifikačné a kontaktné údaje: Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je 

GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné,  IČO 36446190. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:  

gvp@gvphe.sk 

a. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania 

Účelom spracúvania osobných údajov je: zabezpečenie dotknutej osoby účasti v súťaži na 

základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby (označí príspevok o organizovaní súťaže vo 

forme „like“ alebo „páči sa mi to“ a správne odpovie na otázku uvedenú v príspevku). V 

prípade samostatne udeleného súhlasu, môže prevádzkovateľ aj zverejňovať osobné údaje 

dotknutej osoby ako výhercu, v rozsahu a za podmienok udelených v súhlase. Osobné údaje sa 

spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) 

Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.  

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany . 



Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej 

strany sa nevykonáva.  

b. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb  

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: súťažiaci. 

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, prezývka (nick), v prípade udelenia 

výhry aj adresu a telefónne číslo. 

c. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov  

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a 

organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis. So súhlasom dotknutej 

osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.  

d. Prenos osobných údajov do tretej krajiny  medzinárodnej organizácii Prenos do tretích 

krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.  

e. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané. 

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (prostredníctvom sociálnej siete 

facebook). 

f. Doba uchovávania osobných údajov 

 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu - ukončenia 

súťaže. V prípade samostatne udeleného súhlasu, môže prevádzkovateľ aj zverejňovať osobné 

údaje dotknutej osoby po dobu 3 mesiacov odo dňa vyhodnotenia súťaže prostredníctvom web 

stránky prevádzkovateľa alebo web stránky a prevádzok partnerov.  

g. Profilovanie  

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom 

na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.  

h. Práva dotknutej osoby  

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú 

o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie 

spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na 

neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na 

prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. 

V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, 

dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na 

súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na 

adresu: gvp@gvphe.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.  



i. Povinnosť poskytnutia osobných údajov  

Dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na 

základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade 

neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutá osoba zapojená do súťaže. V prípade, ak 

dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) osobné údaje poskytne, ale neudelí súhlas so 

zverejnením osobných údajov v prípade výhry, bude dotknutá osoba zapojená do súťaže, ale 

nebude ako výherca zverejnená. 

 

8. Vyhlásenia vo vzťahu k sociálnej sieti Facebook: 

Súťažiaci účasťou v online spotrebiteľskej súťaže organizovanej prostredníctvom siete 

Facebookusporiadateľom vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky. 

Usporiadateľ potvrdzuje, že online spotrebiteľská súťaž nie je žiadnym spôsobom 

sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. 

 

9. Zodpovednosť Usporiadateľa 

Na výhry v súťaži nie je právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov („OZ“), výhry nemožno vymáhať, a to ani 

prostredníctvom súdu. Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im 

vznikli alebo vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži a/alebo jej 

prevzatím. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s 

nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, 

nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Usporiadateľ súťaže 

nenesie žiadnu zodpovednosť ani za chyby výhier a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s 

užívaním výhier. 

 

10. Záverečné ustanovenia 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže 

podľa vlastného uváženia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo úplne 

nahradiť tieto Podrobné pravidlá spotrebiteľskej súťaže novými podmienkami resp. pravidlami; 

zmeny alebo nové podmienky resp. pravidlá tejto súťaže budú zverejnené na webovej stránke 

Usporiadateľa. Usporiadateľ si tiež vyhradzuje právo súťaž zrušiť. Ustanovenia týchto 

pravidiel, priebeh a vyhodnotenie jej výsledkov sa riadia príslušnými ustanoveniami OZ. 

Vzťahy vzniknuté medzi súťažiacim a Usporiadateľom sa riadia týmito pravidlami a právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 


