
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠTATÚT PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE  
 

„ŠTEDRÝ BALÍK FAMILIA PREMIUM“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Preambula 
 

Tento Štatút a poriadok propagačnej súťaže „Familia žije“ (ďalej len „súťaž“) je záväzným 
dokumentom, ktorý upravuje pravidlá súťaže a presne určuje podmienky riadneho priebehu súťaže 
(ďalej len „štatút“).  
 
 

I. 
Vyhlasovateľ súťaže 

 
1.1 Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, so sídlom Prešovská 

8, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 691 552, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Prešov, Oddiel Sro, vložka č. 1766/P  (ďalej len „vyhlasovateľ“) 

 
 

II. 
Cieľ propagačnej súťaže 

 
2.1  Cieľom súťaže „je reklama a podpora predaja výrobkov vyhlasovateľa súťaže – FAMILIA 

Premium: 
– FAMILIA Premium Vodka alc. 38% vol. 1l, 
– FAMILIA Premium Vodka alc. 38% vol. 0,7l, 
– FAMILIA Premium Vodka alc. 38% vol. 0,5l, 
– FAMILIA Premium CRANBERRY alc. 38% vol. 0,7l, 
– FAMILIA Premium LIME alc. 38% vol. 0,7l, 
– FAMILIA Premium WHIPPED alc. 35% vol. 0,7l, 
– FAMILIA Premium WHIPPED CHOCOLATE alc. 35% vol. 0,7l, 
– FAMILIA Premium TOFFEE alc. 35% vol. 0,7l, 
– FAMILIA Premium MARSHMALLOW alc. 35% vol. 0,7l, 
(ďalej len „výrobok vyhlasovateľa“).  

 
 

III. 
Termín konania súťaže 

 
3.1   Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v období od 01. 12. 2016 (00:00:01) do  

08. 01. 2017 (23:59:59) pre výhry uvedené v čl. 6.1 tohto štatútu. 
 
 

IV. 
Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

 
4.1 Právo zúčastniť sa súťaže má každý občan Slovenskej republiky, s trvalým pobytom na území 

Slovenskej republiky, starší ako 18 rokov. 
 
4.2  Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom 

pracovnému pomeru k vyhlasovateľovi, agentúre a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú 
na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia 116 
Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra 
nebude odovzdaná a v prípade, že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru 
vrátiť vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy vyhlasovateľovi alebo agentúry, 
resp. nahradiť vyhlasovateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry. 

 
 

V. 
Pravidlá súťaže 

 



5.1  Účastníkom súťaže sa môže stať každý (v zmysle čl. IV štatútu), kto sa v období konania 
súťaže podľa čl. III:  
b) zaregistruje na webstránke http://familiapremium.sk/sutaz  
c) uvedie pri registrácii kontaktné údaje (meno, priezvisko tel. číslo, emailová adresa, mesto 

trvalého bydliska). 
 
 
5.4 Každý účastník sa môže, za splnenia podmienok uvedených v štatúte, zúčastniť propagačnej 

súťaže iba jeden krát.  
 
 

VI. 
Ceny v súťaži 

 
6.1 Ceny v  súťaži sú: 

 a) 30x produktový balíček FAMILIA Premium, ktorý bude obsahovať: 1x FAMILIA Premium 
Vodka alc. 38% vol. 0,7l, 1x FAMILIA Premium CRANBERRY alc. 38% vol. 0,7l, 1x FAMILIA 
Premium LIME alc. 38% vol. 0,7l 

 
 

VII. 
Žrebovanie cien v propagačnej súťaži 

 
7.1  Žrebovanie cien v propagačnej súťaži sa uskutoční: 

a) pre výhru uvedenú  v čl. 6.1 písm. a) tohto štatútu najneskôr v lehote do 15. 01. 2017; 
 

7.2 Výhercovia budú vyžrebovaní z účastníkov, ktorí splnili podmienky uvedené v štatúte. 
 
7.3 Ceny nie sú právne vymáhateľné. 
 
7.4 Každý účastník súťaže môže získať len jednu cenu. Účastník súťaže, ktorý už získal jednu 

z cien bude z ďalšieho žrebovania vylúčený, t.j., v prípade, že bude vyžrebovaný pri niektorej 
z ďalších cien, bude táto cena žrebovaná znova. 

 
 

VIII. 
Oznámenie výsledkov propagačnej súťaže a prihlásenie sa o výhru 

  
8.1  Výhercovia súťaže budú o výhre upovedomení vyhlasovateľom súťaže na ktorom 

ktoromkoľvek z kontaktných údajov uvádzaných pri registrácii (čl. 5.1 písm. c) tohto štatútu). 
 
8.2 Výsledky žrebovania budú zverejnené na internetovej stránke www.familiapremium.sk/sutaz  

uvedením mena a priezviska a to po dobu 5 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po 
žrebovaní cien. 

 
8.3 Ak sa nepodarí skontaktovať s ktorýmkoľvek výhercom na ktoromkoľvek z výhercov 

uvádzaných  kontaktných údajov uvádzaných pri registrácii (čl. 5.1 písm. c) tohto štatútu) po 
do uplynutia lehoty uvedenej v čl. 8.2 tohto štatútu nárok výhercu na výhru zaniká 
a vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rozhodnúť o ďalšom postupe. 

 
 

IX. 
Spôsob odovzdania výhry 

 
9.1 Výhercovi ceny uvedenej v čl. 6.1 písm. a) tohto štatútu bude odovzdaná – dohodnutá 

v súčinnosti s vyhlasovateľom súťaže. Termín odovzdania a prevzatia výhry bude určený po 
vzájomnej dohode vyhlasovateľa súťaže a výhercu a odovzdanie sa uskutoční v súlade 



s písomnými pokynmi vyhlasovateľa doručenými výhercovi spolu s oznámením o výhre podľa 
článku VIII. bod 8.1 štatútu 

 
9.2 Výhercom cien uvedených v čl. 6.1 písm. a) tohto štatútu budú výhry odovzdané - doručené 

prostredníctvom doporučenej zásielky, doručovanej Slovenskou poštou alebo kuriérskou 
službou, a to najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po oznámení o výhre 
podľa článku VIII. bod 8.1 štatútu. Termín odovzdania – doručenia výhry prostredníctvom 
poštovej alebo kuriérskej služby bude určený v písomnom oznámení v zmysle čl. VIII. bod 8.1. 

 
9.3 V prípade, že sa výhercovi cien uvedených v čl. 6.1 písm. a) tohto štatútu nepodarí doručiť 

zásielku na adresu uvedenú v zaslaných kontaktných údajoch a výherca sa neprihlási u 
vyhlasovateľa o výhru do 14 dní do dňa márneho uplynutia odbernej lehoty alebo 
neúspešného doručenia zásielky na adresu uvedenú v zaslaných kontaktných údajoch, stráca 
takýto výherca nárok na výhru a vyhlasovateľ je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. 

 
9.4 Vyhlasovateľ nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie, zničenie alebo odcudzenie výhry, 

ku ktorej došlo po odovzdaní výhry kuriérskej službe alebo Slovenskej pošte na doručenie 
výhercovi.   

 
9.5 Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. 
 
9.6 Prevzatie výhry uvedenej v čl. 6.1 písm. a) tohto štatútu potvrdí výherca v preberacom 

protokole predloženom vyhlasovateľom súťaže. 
 
9.7 Výhry ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou; výhry nemôžu byť poskytnuté 

alternatívne, napr. peňažnou formou. 
 
9.8 Výherca cien je povinný zdaniť výhru v zmysle z. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov. Hodnotu cien v zmysle § 8 ods. 10 z. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov vyhlasovateľ oznámi výhercovi na písomné požiadanie výhercu. 

 
9.9 Vyhlasovateľ súťaže má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca 

preukázateľne porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu, nesplnil podmienky účasti v súťaži, 
alebo svojím konaním poškodil dobré obchodné meno vyhlasovateľa.    

 
 

X. 
Osobné údaje a osobnostné práva 

 
10.1 Účastník zapojením sa do súťaže vyplnením a odoslaním formulára dobrovoľne poskytuje 

vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, 
adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, fotografia alebo videozáznam v súlade s 
ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v súlade s ustanoveniami zákona č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene (ďalej len „zákon o ochrane osobných 
údajov“), ktoré poskytne v rámci súťaže vyhlasovateľovi za účelom prihlásenia sa do súťaže, 
preverenia totožnosti účastníka súťaže, odovzdania výhry, na marketingové účely, a to najmä 
na účely zasielania nevyžiadaných obchodných ponúk pre informáciu o akýchkoľvek 
produktoch alebo službách vyhlasovateľa, alebo tretích osôb vrátane newslettera alebo iných 
reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej 
pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a 
komunikačnými systémami. 

 
10.2 Práva účastníka ako dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných 

údajov, podľa ktorého má okrem iného právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo 
neaktuálnych osobných údajov. Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k 
cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na 
základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a 
podobne. Osobné údaje budú poskytnuté reklamnej agentúre MW PROMOTION, spol. s r.o., 



sídlo: Komenského 2375/36, 960 01 Zvolen, IČO: 31 620 124, ktorá je poverená 
vyhlasovateľom na spracovávanie osobných údajov účastníkov v súlade s § 8 zákona o 
ochrane osobných údajov a to v rozsahu súhlasu udeleného účastníkom podľa tohto štatútu. 
Ak sa účastník stane výhercom, jeho meno, priezvisko a názov obce bydliska výhercu môžu 
byť zverejnené na internetovej stránke www.familiapremium.sk.  

 
10.3 Účastník, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú 

správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že ho 
vyhlasovateľ oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa § 15 ods. 
1 zákona o ochrane osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa 
zákona o ochrane osobných údajov. Vyhlasovateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie 
požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek 
slobodne písomne na adrese vyhlasovateľa alebo ústne namietať proti ich  poskytovaniu 
a využívaniu ako aj tento svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom 
doručenia odvolania súhlasu vyhlasovateľovi. Účastník udeľuje súhlas na spracovávanie 
osobných údajov na dobu neurčitú. 

 
10.4 Účastník udeľuje okamžikom zapojenia sa do súťaže vyhlasovateľovi súťaže v súlade s § 12 

Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím jednotlivých zložiek svojej osobnosti, 
najmä na použitie svojho mena, prezývky, svojej podobizne, svojich písomných prejavov, 
obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo 
prejavov osobnej povahy, skutočností týkajúcich sa jeho súkromnej sféry uvedených 
v súťažnom videu alebo fotografii, ako aj zaobstaraných vyhlasovateľom v súvislosti s 
usporiadaním súťaže a odovzdávaním výhier pre komerčné a preukazné účely na všetkých 
komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s 
ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do 
súborného diela. Udelený súhlas podľa tohto ustanovenia je udelený bezodplatne na 
neobmedzenú dobu a v neobmedzenom rozsahu a to pre vyhlasovateľa súťaže, ako aj pre iné 
osoby určené vyhlasovateľa súťaže, akýmkoľvek spôsobom bez teritoriálneho a časového 
obmedzenia. 

 
 

XI. 
Právo vyhlasovateľa  súťaže meniť štatút propagačnej súťaže  

 
11.1 Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený jednostranne meniť a dopĺňať tento štatút, pričom každá 

jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia na internetovej stránke 
www.familiapremium.sk. 

 
 

XII. 
Osobitné ustanovenia 

 
12.1 Vyhlasovateľ ani agentúra nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré súťažiacim prípadne vznikli 

v súvislosti súčasťou v súťaži či v súvislosti s čerpaním/užívaním výhier. 
 
12.2 Účastníci súťaže svojou účasťou v  súťaži vyjadrujú svoj súhlas s týmto štatútom. 
 
12.3 Súťaž je reklamnou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu povedomia o značke 

vyhlasovateľa a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

XIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
13.1 Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania vyhlasovateľom súťaže a účinnosť 

dňom vyhlásenia súťaže. 



 
14.2 V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa súťaže, sa budú aplikovať 

príslušné ustanovenia tohto štatútu. 
 
14.3 Vyhlasovateľ súťaže a jednotliví účastníci súťaže, sa zaväzujú riešiť akékoľvek spory 

vzájomnými rokovaniami a dohodou. 
 
14.4 Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť. 
 
14.5 Vyhlasovateľ súťaže ako vyhlasovateľ tohto štatútu svojim podpisom na tomto štatúte 

potvrdzuje, že tento štatút vydal slobodne a prejavuje svoju vôľu byť ním v  súťaži viazaný.  
 

 
GAS Familia, s.r.o. Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa 
 


