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Štatút súťaže „Autíčko pred Váš dom/byt!“ 

I. Organizátor spotrebiteľskej súťaže a podmienky súťaže 

 

Organizátorom súťaže „Autíčko pred Váš dom/byt!“ (ďalej len „Súťaž“) je obchodná spoločnosť CERE 

Invest Lorinčík, s. r. o., so sídlom Rastislavova 68, 040 01 Košice, IČO: 44 506 783, DIČ: 2022767802, IČ 

DPH: SK2022767802, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, 

vložka č.: 40164/V (ďalej len „Organizátor“), emailový kontakt: info@cerei.sk. 

 

Účelom a predmetom tohto štatútu je záväzná úprava podmienok Súťaže. Účasťou v Súťaži vyjadruje 

súťažiaci svoj bezvýhradný súhlas s  podmienkami Súťaže uvedenými v tomto štatúte a zaväzuje 

sa ich dodržiavať. Táto Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá 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. 

II. Termín a miesto konania Súťaže 

Súťaž je časovo limitovaná a bude prebiehať v období od 06. 11. 2018 do 31. 01. 2019. Súťaž bude 

prebiehať u  Organizátora Súťaže a bude propagovaná verejnými masovokomunikačnými 

prostriedkami (napr. Rádio Košice, webová stránka Organizátora, facebooková stránka Organizátora 

a pod.). Pre zaradenie do Súťaže je potrebné splnenie podmienok súťaže uvedených v čl. III a IV. tohto 

štatútu. 

III. Podmienky účasti v Súťaži 

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne 

úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej aj „súťažiaci“). 

 

Podmienkou účasti v Súťaži je splnenie všetkých podmienok pre zapojenie sa do Súťaže, ktoré sú uvedené 

v časti IV. tohto štatútu. 

 

Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane 

osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a 

prepadá v prospech Organizátora súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto 

Organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora súťaže vrátiť, respektíve nahradiť 

Organizátorovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry. 

IV.  Pravidlá Súťaže 

Podmienky pre zapojenie sa do Súťaže: 

● súťažiaci si kúpi od Organizátora súťaže byt a/alebo dom v čase trvania Súťaže; 

● súťažiaci pri kúpe bytu a/alebo domu poskytne svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na 

účely zaradenia do súťaže, odovzdania výhry i následnej propagácie súťaže v rozsahu dokumentu 

„Súhlas so spracovaním osobných údajov“;  

 

Za kúpu bytu a/alebo domu od Organizátora sa považuje podpísanie zmluvy o budúcej zmluve o kúpe 

bytu a/alebo domu, nachádzajúcom sa v rezidenčnom a kancelárskom projekte rezidencie „Obytný park 

Košice, Lorinčík – Háje“, a  zaplatenie zálohy.  

 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zrušiť Súťaž v prípade, ak sa v čase konania Súťaže do 

Súťaže nezapojí aspoň 10 súťažiacich.  
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V. Určenie výhercov súťaže a ceny 

 

Hlavnou  a jedinou cenou v Súťaži je: 

 

 osobný automobil značky Citroen C-1 

  

Výherca (resp. v prípade manželov výhercovia) bude vybratý losovaním, ktoré sa uskutoční dňa 

01.02.2019 za prítomnosti notára na predajnom mieste Organizátora na adrese Žriedlová 11, Košice. 

O priebehu losovania sa spíše notárska zápisnica.  

 

Súťažiaci alebo nimi poverené osoby majú právo sa losovania osobne zúčastniť. 

 

Výherca bude o výhre informovaný bezodkladne po losovaní, a to telefonátom na tel. čísle, ktoré 

poskytne Organizátorovi pri zapojení sa do súťaže.  

 

Cena bude Výhercovi odovzdaná zo strany Organizátora do piatich pracovných dní odo dňa, kedy 

sa Organizátor s Výhercom skontaktoval a oznámil mu výhru v Súťaži. V prípade, že tomu budú 

brániť objektívne dôvody na strane Organizátora alebo Súťažiaceho, môže byť čas odovzdania výhry 

upravený vzájomnou dohodou strán. O odovzdaní a prevzatí výhry sa spíše protokol, ktorý podpíše 

Výherca i Organizátor.  

 

Účasťou na Súťaži každý súťažiaci akceptuje, že cena podľa tohto štatútu nie je v zmysle § 845 ods. 1 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhateľná a súťažiaci 

nemôže požadovať ani inú kompenzáciu. Súťažiaci, ktorý je výhercom, nemôže požadovať peňažné 

plnenie výmenou za výhru v Súťaži a nemá nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora. 

 

Organizátor nie je zodpovedný za akékoľvek nesprávne zadané údaje (meno a priezvisko, adresa trvalého 

bydliska, telefónny kontakt alebo emailová adresa), resp. zmenu údajov zo strany výhercu, ktoré by malo 

za následok, že cena nebude riadne odovzdaná výhercovi. V takýchto prípadoch ceny prepadávajú v 

prospech Organizátora. 

VI. Daňové a iné právne povinnosti 

Organizátor upozorňuje súťažiacich, že ceny sú predmetom dane z príjmov v zmysle platného zák. č. 

595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za podmienok nižšie uvedených. 

 

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný prí́jem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č . 

595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období , v ktorom je 

výhra výhercovi odovzdaná. 

 

Zdaneniu podlieha suma, ktorá prevyšuje 350,- Eur. Daň je povinný uhradiť výherca v zmysle zákona č. 

595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

 

Organizátor je povinný hodnotu ceny oznámiť výhercovi najneskôr pri odovzdaní výhry. 

 

Okrem povinnosti zdanenia výhry je výherca povinný uhradiť aj iné plnenia v zmysle zákona č. 580/2004 

Z. z. o zdravotnom poistení a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. 

VII. Ochrana osobných údajov 

K poskytnutiu osobných údajov súťažiaceho dochádza pri kontakte Organizátora s Výhercom (kúpe domu 

a/alebo bytu), pričom pre zaradenie súťaže Súťažiaci poskytne Organizátorovi súhlas so spracovaním 

svojich osobných údajov na účely zaradenia do súťaže, odovzdania výhry i propagácie súťaže.  
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Prevádzkovateľom pri spracovaní osobných údajov je obchodná spoločnosť CERE Invest Lorinčík, s. r. o., 

so sídlom Rastislavova 68, 040 01 Košice, IČO: 44 506 783, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 40164/V. Email: info@cerei.sk.  

 

Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie za účelom zaradenia súťažiaceho do súťaže, 

zverejnenia výsledkov súťaže, a v prípade, že sa súťažiaci stane výhercom, aj za účelom odovzdania výhry 

a prepisu držiteľa motorového vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte (vrátane odhlásenia 

vozidla z evidencie), zverejnenia výsledkov súťaže i propagácie priebehu súťaže v propagačných 

materiáloch Organizátora. 

 

Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Ten sa 

udeľuje na dokumente „Súhlas so pracovaním osobných údajov“, ktorý Súťažiaci podpíše pred zapojením 

sa do súťaže.  

 

Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ bude spracovávať na vyššie uvedené účely, sú: 

 u súťažiaceho meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo,  

 u výhercu meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, telefónne číslo, fotografiu resp. obrazovo-

zvukový záznam výhercu. 

 

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje tretej strane. Treťou stranou je spoločnosť 

Facebook, náš zmluvný partner poskytujúci úložisko dát (cloud), osoba prevádzkujúca našu webovú 

stránku. 

 

Osobné údaje budú spracovávané a uchovávané na nevyhnutný čas v súlade s účelom ich použitia. Osobné 

údaje neúspešných súťažiacich sa vymažú bezodkladne po vyhlásení výsledkov súťaže. Osobné údaje 

výhercu sa budú spracovávať najdlhšie po dobu 6 mesiacov od odovzdania výhry. Po tomto čase sa 

osobné údaje vymažú. Osobné údaje sa neprenášajú mimo krajín EÚ. 

 

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ako i nariadenia EÚ č. 679/2016 (GDPR) má 

súťažiaci nasledovné práva: právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, 

pričom odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracovania 

osobných údajov pred jeho odvolaním; právo na opravu nesprávnych osobných údajov; právo na 

vymazanie osobných údajov; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; právo namietať 

spracúvanie osobných údajov; právo na prenosnosť osobných údajov; právo začať konanie o ochrane 

osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov SR. 

 

Spracovanie osobných údajov je podmienkou zapojenia sa do súťaže. 

  

VIII. Zodpovednosť Organizátora za priebeh súťaže 

Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s 

usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia Súťaže, zrušenia alebo úpravy jej podmienok, 

počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania a to aj bez uvedenia dôvodu a 

poskytnutia náhrady. 

 

Na ceny zo Súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je 

možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. 

 

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži dáva v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 

znení neskorších predpisov súhlas Organizátorovi bezodplatne využívať vyhotovené zvukové snímky, 

či obrazovo-zvukové záznamy z odovzdania výhry výhercovi v médiách (vrátane internetu), 

propagačných a reklamných materiáloch Organizátora po dobu 6 mesiacov odo dňa ukončenia Súťaže. 

mailto:info@cerei.sk
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IX. Záverečné ustanovenia 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút súťaže. 

 

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorých konanie bude naplňovať znaky 

podvodného správania alebo používania falošných profilov za účelom zvýšenia si pravdepodobnosti 

výhry alebo iného ovplyvňovania súťaže. 

 

Účasť v Súťaži je dobrovoľná a súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej podmienkami 

a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto podmienok súťažiacim 

alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo Súťaže. 

 

V prípade ak súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo vyhláseniam, ktoré počas účasti v 

Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť Organizátorovi akékoľvek náklady alebo ujmu, 

ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla. 

 

Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v 

elektronickej podobe na stránke www.lorincikhaje.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese 

CERE Invest Lorinčík, s. r. o., so sídlom Rastislavova 68, 040 01 Košice. 

 

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so 

spoločnosťou Facebook.  

 

Organizátor Súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v 

súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži. Súťažiaci môže kedykoľvek odvolať 

udelený súhlas kontaktovaním Organizátora Súťaže a bude vyradený zo Súťaže. 

 

Košice, dňa 6.11. 2018 

http://www.lorincikhaje.sk/

