
Pravidlá súťaže „Hyundai Gól“  

1. Usporiadateľ Súťaže:  

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Hyundai Gól" (ďalej len „Súťaž") je Hyundai Motor 
Czech s. r. o., konajúca prostredníctvom organizačnej zložky v SR, sídlom Siemensova 
2717/4, Praha 5 155 00, Česká republika, zapísana v Obchodný register vedený 
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 138784, IČO 28399757 (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.  

2. Miesto a čas konania Súťaže:  

Súťaž sa uskutoční od 12.02.2019 od 8:00 do 30.6.2019 do 23:59 (ďalej len Čas 
konania súťaže), prostredníctvom sociálnej siete Instagram a Facebook, publikovaním 
príspevku v osobnom feede Účastníka Súťaže podľa bodu 4. Pravidiel Súťaže. 

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 16 rokov  
• ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel  

s výnimkou:  

• 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"),  
• 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:  

Súťaž prebieha v Čase konania Súťaže, počas ktorého sa môže Účastník zúčastniť 
Súťaže prostredníctvom zverejnenia fotografie alebo videa svojho florbalového 
momentu v osobnom feede na sociálnej sieti Instagram alebo Facebook s označením 
“#HyundaiGol” / “HyundaiGól”. 

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. Žrebovanie:  

Žrebovanie Výhercu Súťaže bude prebiehať raz mesačne, do 10 kalendárneho dňa 
príslušného mesiaca, pod dohľadom 2 zamestnancov marketingového oddelenia 
Usporiadateľa v sídle spoločnosti Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka 
Slovakia, Galvániho 17/A, 82104 Bratislava. Výhercu bude s oznámením o výhre 
kontaktovať zamestnanec Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, 
alebo poverený zástupca v priebehu 5 pracovných dní od termínu žrebovania.  

Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom súkromnej správy a/alebo 
komentára pod príspevkom na sociálnej sieti, na ktorej príspevok zdieľal.  

Výhercom sa rozumie Účastník Súťaže, ktorý bol vyžrebovaný Usporiadateľom a splnil 
Podmienky Súťaže definované v bode 4. Pravidiel Súťaže.  

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia 
pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.  

6. Výhra:  

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva Výhercovi nasledovnú výhru:  

Taška florbalovej výstroje v hodnote 100 EUR. 

7. Oznámenie výhry:  

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry 



prostredníctvom e-mailovej správy, súkromnej správy, alebo komentára na sociálnej 
sieti na ktorej uverejnil súťažnú fotku, od Usporiadateľa.  

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom Súťaže skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia 
žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre 
danú cenu boli splnené alebo nie.  

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, 
resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel Súťaže, výhru získava 
novovyžrebovaný náhradník.  

Výhra bude Výhercovi odovzdaná osobne v sídle Usporiadateľa.  

 

8. Osobné údaje  
 
Dotknutá osoba spolu s prihlásením do Súťaže udelí Usporiadateľovi Súťaže podľa 
Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“), zverejnením určeného hashtagu 
#HyundaiGol, alebo #HyundaiGól“ na sociálnej sieti súhlas so spracovaním svojich 
osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefóne číslo, emailová adresa, video, 
alebo fotografia florbalového momentu – ktorým (ktorou) sa dotknutá osoba zapája do 
Súťaže, ak táto obsahuje osobné údaje dotknutej osoby za účelom účasti v Súťaži 
(najmä, ale nie výlučne, v spojení s posúdením/vyhodnotením, či spĺňa podmienky 
stanovené Pravidlami Súťaže pre Účastníka Súťaže, posúdením/vyhodnotením, či ako 
Účastník Súťaže spĺňa Pravidlá Súťaže, žrebovaním, v prípade výhry oznámením o 
výhre v Súťaži prostredníctvom zverejnenia mena a priezviska na webovej stránke 
https://www.hyundai.sk/floorball, oznámením spôsobu odovzdania výhry a odovzdaním 
výhry), a to na dobu do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo 
Súťaže, najviac na tri mesiace po skončení Súťaže, alebo do odvolania súhlasu, podľa 
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  
 
Súhlas so spracovaním údajov na daný účel je dobrovoľný a je možné ho bezplatne a 
kedykoľvek odvolať elektronicky prostredníctvom zaslania emailovej správy na 
dpo@hyundai.sk, písomne na adrese: Hyundai Motor Czech s. r. o., konajúca 
prostredníctvom Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, Galvániho 
17A, 821 04 Bratislava, SR. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu 

https://www.hyundai.sk/floorball
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pred jeho odvolaním.  
 
K osobných Údajom dotknutej osoby má prístup Usporiadateľ a (v nevyhnutnom 
rozsahu) jeho zamestnanci. 
 
Osobné údaje dotknutej osoby nebude Usporiadateľ prenášať do tretej krajiny, ani ich 
nebude prenášať žiadnej medzinárodnej organizácii. Usporiadateľ s osobnými údajmi 
dotknutej osoby automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, uvedeného v 
článku 22 ods. 1 a 4 GDPR nevykonáva. 
 
Dotknutá osoba má nasledovné práva: 

a) pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať sťažnosť na 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 
820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk. 

b) právo na prístup k údajom, t. j. získať od Usporiadateľa potvrdenie o tom, či sa 
spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, právo získať prístup k 
týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15, odsek 1 a 2 GDPR. 

Usporiadateľ dotknutej osobe, na jej žiadosť, poskytne kópiu osobných údajov, ktoré 
spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže 
Usporiadateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak 
dotknutá osoba podá žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v 
bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiada o iný spôsob. Právo získať 
kópiu uvedenú v tomto odseku nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody 
iných. 
 
c) právo na opravu. Dotknutá osoba má právo na to, aby Usporiadateľ bez zbytočného 
odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely 
spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj 
prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 

d) právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“). Dotknutá osoba má právo 
dosiahnuť u Usporiadateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré 
sa jej týkajú, a Usporiadateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, 
ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: (I) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, 
na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (II) dotknutá osoba odvolá súhlas, na 
základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre 
spracúvanie; (III) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (IV) osobné údaje musia byť 
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vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského 
štátu, ktorému Usporiadateľ podlieha. Uvedené sa neuplatní v prípadoch 
špecifikovaných v článku 17, odsek 3 GDPR. 

e) právo na obmedzenie spracúvania. Dotknutá osoba má právo na to, aby 
Usporiadateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: (I) ak dotknutá 
osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho 
Usporiadateľovi overiť správnosť 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 osobné údaje na účely 
spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo 
obhajovanie právnych nárokov. 

f) právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré 
sa jej týkajú a ktoré poskytla Usporiadateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a 
strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi 
bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému tieto osobné údaje poskytla (t. j. 
Usporiadateľ), bránil, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 20 GDPR. Pri 
uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov má dotknutá osoba právo na prenos 
osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, 
pokiaľ je to technicky možné. Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov nesmie mať 
nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. 

g) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený 
Usporiadateľovi s účinkami od momentu odvolania súhlasu. 

h) právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním 
osobných údajov. 

Pokladať akékoľvek otázky ohľadne spracúvania svojich osobných údajov, alebo si 
uplatňovať vyššie uvedené práva môže dotknutá osoba:  

● prostredníctvom e-mailovej adresy Usporiadateľa: dpo@hundai.sk  
● alebo na adrese sídla Usporiadateľa: Hyundai Motor Czech s. r. o., konajúca 

prostredníctvom Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, 
Galvániho 17A, 821 04 Bratislava, SR 

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v 
zmysle GDPR môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije, 
môže uplatniť blízka osoba.  
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Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby 
zverejňuje Usporiadateľ aj prostredníctvom svojho webového sídla 
https://www.hyundai.sk/suhlas-spracovanie-osobne-udaje  
 

9. Dane:  

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného 
zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  

Výherca nemá 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.  

10. Záverečné ustanovenia:  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, 
zmenu dĺžky trvania ako aj podmienok 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 výhru 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. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami 
oboznámiť na stránke súťaží hyundai.sk/floorball.  

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito 
Pravidlami.  

V Bratislave, 12.02.2019.  

Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia  
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