Kampaň: Auto na víkend
SKStatut
Schváleno:

Štatút marketingovej akcie
„VYHRAJ

AUTO NA VÍKEND“

I. Úvodné ustanovenia
Spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. so sídlom Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava, IČO 47 918 101,
zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 6024/B organizuje v období od
15.5.2018 do 30.9.2018 (ďalej len “termín akcie“) marketingovú akciu pod názvom „Vyhraj auto na víkend“ (ďalej
len „Akcia“).
Pravidlá zlosovacej súťaže uvedené nižšie tvoria štatút, ktorý je jediným dokumentom, upravujúcim podmienky
vyhlásenej Akcie (ďalej len „Štatút“). Štatút Akcie je platný na všetkých prevádzkach Organizátora.

II. Vyhlasovateľ Akcie
Organizátorom Akcie je spoločnosť:
Obchodné meno: AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.
Sídlo: Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava
IČO: 47 918 101
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 6024/B (ďalej len „AAA AUTO“
alebo „Organizátor“).

III. Účastníci Akcie
Účastníkom Akcie sa automaticky stáva každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splní všetky podmienky
uvedené v Štatúte (ďalej len „Účastník“).
Z účasti na Akcii sú podľa Štatútu vylúčené osoby v pracovnom, alebo obdobnom pomere vo vzťahu k
Organizátorovi, ako i k osobám s Organizátorom personálne a majetkovo prepojeným, vrátane ich príbuzných a
blízkych osôb.
Z účasti na Akcii budú vylúčení tí účastníci, ktorí nesplnia požadované podmienky Akcie. Z účasti na Akcii budú
taktiež vylúčení účastníci, konajúci v rozpore so zákonom, alebo dobrými mravmi. Pokiaľ sa ukáže, že takýto
Účastník sa napriek vyššie uvedenému stal výhercom Akcie, napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých
informácii Organizátorovi, nemá na výhru právny nárok.
Každý Účastník sa môže Akcie zúčastniť iba jedenkrát, ak splní všetky podmienky pre účasť podľa Štatútu. V
prípade, že Účastník počas trvania Akcie vyplní formulár u Organizátora viackrát, bude do termínovo najbližšieho
zlosovania zaradený len 1 krát.
V prípade podozrenia na nekalé konanie Účastníka je Organizátor Akcie oprávnený Účastníka z účasti na Akcii
vylúčiť.

IV. Termín Akcie
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Marketingová Akcia sa uskutoční od 25. 9. 2018 do 29. 3. 2019 vo všetkých prevádzkach Organizátora.

V. Pravidlá Akcie
Akcie sa platne zúčastní ten Účastník, ktorý v čase konania Akcie splní nasledujúce podmienky účasti na Akcii:
●

Vyplní formulár na letáku akcie „Vyhraj auto na víkend“ s predpísanými kolónkami: meno, priezvisko,
telefónne číslo, e-mail, dátum a podpis.

VI. Zlosovanie Akcie
Účastník, ktorý splní podmienky Akcie podľa čl. V. tohto Štatútu bude automaticky zaradený do zlosovania.
Zlosovanie prebehne 31. 3. 2019 a výsledky budú zverejnené do 14. 4. 2019 na internetovej stránke
www.aaaauto.sk.
Účastník Akcie, ktorý bude vyžrebovaný – získa auto na víkend s plnou nádržou.

VII. Zmena Štatútu Akcie a ukončenie Akcie
Organizátor má právo kedykoľvek, t.j. aj počas Akcie, Akciu ukončiť, predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zmeniť Štatút.
Ukončenie, predĺženie, skrátenie, prerušenie Akcie alebo zmenu Štatútu Organizátor zverejní na internetovej
stránke www.aaaauto.sk.

VIII. Osobné údaje, autorské diela
Účasťou na Akcii a registráciou u Organizátora udeľuje každý Účastník Organizátorovi:
• v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno,
priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa za účelom preverenia jeho platnej účasti na Akcii a pre ďalšie
obchodné a marketingové účely Organizátora. Účastník Akcie registráciou u Organizátora zároveň udeľuje súhlas
Organizátorovi na využitie elektronickej adresy pre potreby zasielania obchodných ponúk a marketingových
ponúk v zmysle ust. § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Súhlas so
spracovaním osobných údajov ako i súhlas na zasielanie obchodných a marketingových ponúk je poskytnutý na
dobu 5 rokov od ukončenia Akcie. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas so spracovaním osobných
údajov ako i k zasielaniu obchodných ponúk je možné písomne odvolať za podmienok stanovených platnými
právnymi predpismi. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Organizátorovi a má za následok
vylúčenie Účastníka z ďalšej účasti na Akcii vrátane straty nároku na odmenu, pokiaľ k odvolaniu súhlasu dôjde
pred jej prevzatím. Účastník má zároveň podľa §28 zákona o ochrane osobných údajov právo na prístup k
údajom, ktoré sa ho týkajú, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich doplnenie alebo likvidáciu;
• súhlas s pravidlami a podmienkami Akcie a zároveň súhlasí s tým, že jeho meno, priezvisko, fotografie a slovné
prejavy môžu byť použité pre účely propagácie Organizátora a Organizátor môže zdarma použiť všetky slovné
prejavy, audio i video nahrávky a fotografie (ďalej len „snímka“), ktoré získal v súvislosti s usporiadaním a
vyhodnotením Akcie a odovzdaním výhry, príp. môže ich využitím poveriť tretiu osobu, a to vo všetkých médiách
(tlač, rozhlasové a televízne vysielanie, internet a pod.), formou šírenia reklamných spotov, veľkoplošnou a
maloplošnou reklamou a pod. na obdobie 5 rokov od ukončenia Akcie, tento súhlas sa vzťahuje i na tretie osoby,
ktorým organizátor snímku v súlade s jeho určením poskytol.

IX. Záverečné ustanovenia
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V zmysle zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v planom znení (ďalej len „občiansky zákonník“) výhru nie je
možné vymáhať súdnou cestou. Na výhru nie je právny nárok a nárok na výhru nie je možné previesť na tretiu
osobu. Výhru nie je možné nárokovať v alternatívnej podobe.
Organizátor Akcie si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej
hodnote.
Zodpovednosť Organizátora za prípadné vady výhier sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia Akcie. Pre prípad existencie
rozdielnych znení Štatútu Akcie je platné a záväzné posledné znenie uverejnené na internetovej adrese
www.aaaauto.sk. V prípade rozporu v znení ustanovení Štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa Akcie sa
bude aplikovať príslušné ustanovenie Štatútu uvedeného na internetovej adrese.
Osoby, ktoré sa registrujú do Akcie, prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami Akcie a Štatútom Akcie a tiež
berú na vedomie záväznosť tohto Štatútu.
V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto Akcie alebo vznikli v súvislosti s ňou, budú riešené
rozhodnutím Organizátora Akcie.
Každý má právo nahliadnuť do tohto Štatútu a požiadať o jeho fotokópiu. Štatút je k dispozícii v sídle
Organizátora Akcie a na internetovej adrese www.aaaauto.sk.

V Bratislave, dňa 25. 9. 2018

