
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY 

V tomto dokumente sú určené pravidlá a podmienky súťaže „JE TO LEN NA SKOK! (ďalej len ako 
!súťaž”) zverejnenej na webstránke usporiadateľa súťaže www.braCslavaregion.travel (ďalej ako 
“štatút”). 

I. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE 
Obchodné meno: Turizmus regiónu BraEslava/BraCslava Region Tourism, krajská organizácia 
cestovného ruchu 
So sídlom: Sabinovská 16, 820 05 BraCslava 
IČO: 42259967 
Zapísaný v registri: krajských organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR 
(ďalej len „usporiadateľ“) 

II. PREDMET SÚŤAŽE 
Súťažou sa rozumie vyplnenie dotazníka vytvoreného krajskou organizáciou cestovného ruchu 
BraCslava Region Tourism, ako aj zodpovedaním kvízových otázok o jednotlivých regiónoch. 
  
III. TRVANIE SÚŤAŽE 
Doba trvania súťaže je odo dňa jej vyhlásenia od 15.06.2021 do 12.07.2021. Usporiadateľ si 
vyhradzuje právo na skoršie či neskoršie ukončenie termínu registrácie ako aj termínu ukončenia 
súťaže. 

IV. SPÔSOBILOSŤ A PODMIENKY NA ÚČASŤ V SÚŤAŽI 
1. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorých spôsobilosť na právne 

úkony nie je súdnym rozhodnuhm obmedzená. 
2. Zo súťaže sú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá súťaže. O 

vylúčení súťažiaceho zo súťaže s konečnou platnosťou rozhoduje usporiadateľ. TakCež sa 
súťaže nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa ani ich blízke osoby v zmysle definície 
blízkej osoby v §116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

3. Do súťaže o ceny uvedené v čl. V tohto štatútu je zaradený každý súťažiaci, ktorý sa v termíne 
uvedenom v čl. III zapojí zodpovedaním všetkých otázok dotazníka prostredníctvom 
webstránky www.braCslavaregion.travel alebo www.lennaskok.sk alebo odovzdaním 
vyplnených odpovedí na predtlačenom formulári osobne zástupcovi usporiadateľa pri 
návšteve prezentačného kontajnera počas roadshow. 

V. VÝHRY 

1. Ceny  
Hlavná cena: 

• 5-dňový pobyt v all inclusive desCnácii BraCslava Region pre 2 osoby  
Ďalšie ceny: 

• Ubytovanie pre 2 osoby na 2 noci s ranajkami a wellness v BraCslave   
• 3x víkendový pobyt pre 2 osoby v hoteli v BraCslave   
• Ubytovanie pre 2 osoby na 1 noc s raňajkami a vstupom do wellness v Malých Karpatoch  
• Vstup do wellness centra Hotela Park Inn pre 2 osoby 
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• 2x UFO-skywalk pre 1 osobu  
• 2x vstup na vyhliadkovú vežu UFO + cocktail v bare pre 2 osoby   
• Vstup na vyhliadkovú vežu UFO + cocktail v bare pre 1 osobu  
• Plavba rýchločlnom na Dunaji  
• Degustácia 8 vín v historickom paláci v BraCslave pre 2 osoby   
• 5x vstupenky na koncert Viva Musica! FesCval 2021 pre 2 osoby  
• 2-hodinová pešia prehliadka BraCslavy so sprievodcom  
• 2x VIP karta na jazdu Prešporáčikom podľa výberu (1 karta pre 4 osoby)   
• 3x Račanská lokálka pre 2 osoby (jazda vláčikom s degustáciou vo viniciach v BraCslave - 

Rači)  
• Sada prémiových ovocných vín Miluron  
• Vstup pre 2 osoby do múzea s prehliadkou, degustáciou a darčekom  
• Exkluzívna kolekcia modranskej keramiky  
• 2x šálka s podšálkou z modranskej keramiky  
• Sada fotografických publikácií o regióne  
• 10x sada pohárov na víno + 2 wašky vína v darčekovom balení 
• 50x 3-dňová turisCcká zľavová karta pre 2 osoby s dopravou zdarma v celom regióne    

2. Každý súťažiaci môže v súťaži „JE TO LEN NA SKOK! vyhrať len jednu z výhier uvedených v 
tomto článku v ods. 2 a 3. Všetky výhry uvedené v tomto článku sú neprenosné a nie je možné 
ich adresovať inej osobe. Výhry, ktoré usporiadateľ vypísal v tejto časC, nie je možné vyplaCť v 
hotovosC a ich výmena je vylúčená. Ich získanie je podmienené uznaním zmluvných a 
prevádzkových podmienok užívania výhry, s ktorými bude výherca oboznámený pri 
odovzdávaní výhry.  

3. Súťažiaci bude o svojej výhre upovedomený prostredníctvom emailovej správy zaslanej na 
emailovú adresu alebo sms zaslanej na telefónne číslo uvedené pri vypĺňaní dotazníka. 
Výhercovia budú vyhlásení po ukončení súťaže najneskôr do 7  pracovných dní. Nárok na 
hlavnú výhru súťaže vzniká súťažiacemu len v prípade, ak včas a riadne splní podmienky 
súťaže uvedené v týchto pravidlách súťaže. Ak sa tak nestane, bude takýto výherca zo súťaže 
vylúčený, jeho nárok na výhru zaniká a výhra pripadá náhradníkovi. Náhradník bude 
vyžrebovaný len na hlavnú cenu a stane sa jej výhercom len v prípade, ak sa nebude možné 
skontaktovať s výhercom hlavnej výhry. Výhry budú odovzdané spôsobom, na mieste a v čase 
dohodnutom individuálne medzi jednotlivými výhercami a usporiadateľom. 

4. Súťažiaci nemá na výhru právny nárok a v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 
v platnom znení nemožno výhry vymáhať súdnou cestou. 

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplývajú každému zúčastnenému 
súťažiacemu nasledovné práva na ochranu osobných údajov. 
Usporiadateľ dáva všetkým zúčastneným súťažiacim ako dotknutým osobám na známosť 
nasledovné informácie: 
1. Účel spracúvania: účasť na súťaži v rámci súťaže „JE TO LEN NA SKOK!. PoskytnuCe osobných 

údajov súťažiacim je nevyhnutnou požiadavkou pre účely skontaktovania sa s výhercom a 
následným predaním výhry.  



2. Právny základ spracúvania osobných údajov: je súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. 
a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3. Právny základ výhercov: § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

4. Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: emailová adresa, telefónny kontakt a vek. Uvedené 
údaje sa uchovávajú maximálne po dobu jedného kalendárneho roka od dátumu ukončenia 
súťaže; údaje výhercov uchováva usporiadateľ pre daňové, účtovné a archivačné účely. 

5. IdenCfikácia príjemcov, kategórie príjemcov:  
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inšCtúcie a 
organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo darcom cien, ktorí sa 
zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, 
nasledovne:  
a) Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) 

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

b) Zmluvný partner (na základe zmluvy) - § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

c) So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté 
ďalším príjemcom.  

6. Príjemca osobných údajov: Turizmus regiónu BraCslava/BraCslava Region Tourism, krajská 
organizácia cestovného ruchu, so sídlom: Sabinovská 16, 820 05 BraCslava, IČO: 42259967, 
zapísaná v registri krajských organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR. 

7. Dotknutá osoba má v súvislosC so spracúvaním osobných údajov práva, ktoré si môže uplatniť v 
prípade určeného právneho základu a to na základe Článku 15 až 22 GDPR: 
a) Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť 

spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, je 
možné zaslaním takejto požiadavky na emailovú adresu súťaž@braCslavaregion.travel. V e-
maile je potrebné uviesť, že dotknutá osoba odvoláva svoj súhlas so spracovaním osobných 
údajov pre potreby súťaže „JE TO LEN NA SKOK!. 

b) Dotknutá osoba má právo získať od usporiadateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú 
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto 
osobným údajom a informáciám. 

c) 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 poskytnuCa 
doplnkového vyhlásenia. 

d) Dotknutá osoba má Cež 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 bol odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov; 
ak zanikol dôvod na spracúvanie osobných údajov alebo po namietnuh spracúvania 
osobných údajov v prípade nezákonného spracovania osobných údajov 

e) Dotknutá osoba má právo na to, aby usporiadateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, 
ak dotknutá osoba napadne ich správnosť; osobné údaje sú nesprávne a dotknutá osoba 
žiada o ich vymazanie. 

f) 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 Ceto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, 
ktorému sa Ceto osobné údaje poskytli, bránil. 

g) Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho markeCngu, dotknutá osoba má právo 
kedykoľvek namietať proC spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely  
takéhoto markeCngu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym 
markeCngom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho markeCngu, 
osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. 

h) Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnuCe, ktoré je založené 
výlučne na automaCzovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, 
ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. 

8. Uplatnenie práv dotknutej osoby je možné pomocou kontaktovania usporiadateľa pomocou 
emailovej adresy sutaz@braCslavaregion.travel alebo poštou na adresu Sabinovská 16, 820 05 
BraCslava. V prípade zasielania noviniek v rámci priameho markeCngu prostredníctvom e-mailu 
postačí, ak dotknutá osoba namieta proC spracúvaniu kliknuhm na odhlasovací odkaz v 
spodnej časC predmetného e-mailu. Usporiadateľ môže v prípade pochybnosh o totožnosC 
vyžadovať jej preukázanie. V prípade, ak má dotknutá osoba podozrenie, že spracovanie 
osobných údajov usporiadateľom nespĺňa všetky právne normy, má právo podať sťažnosť na 
Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 BraCslava, statny.dozor@pdp.gov.sk) 

9. Prenos osobných údajov do zahraničia: Nie je vykonávaný prenos osobných údajov do 
zahraničia 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Súťažiaci vyjadruje účasťou na súťaži súhlas s jej pravidlami a štatútom. 
2. Ak súťažiaci nesúhlasí s ktorýmkoľvek bodom podmienok, pravidiel alebo štatútu, nesmie sa 

súťaže zúčastniť. 
3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny všetkých aspektov týkajúcich sa súťaže „JE TO LEN NA 

SKOK“ a súťaže o výhry vrátane vylosovania výhier, dĺžky konania, prerušenie, pozastavenia, 
zrušenia, vyhodnotenia súťaže či zmeny jej pravidiel. Každá zmena týkajúca sa súťaže bude 
uverejnená na webstránke www.braCslavaregion.travel. 

4. Ak sa vyskytnú nejasnosC ohľadom výkladu pravidiel a článkov tohto štatútu, usporiadateľ si 
vyhradzuje právo Ceto nejasnosC ozrejmiť a v prípade potreby zmeniť štatút. 

5. Tento štatút súťaže je zverejnený na doméne usporiadateľa www.braCslavaregion.travel v 
sekcii „Dokumenty!. 

6. Tieto podmienky sa uplatňujú od 15.06.2021 a sú pravidelne revidované a aktualizované. 

V BraCslave dňa 14.06.2021
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