
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE MAN NA CESTÁCH

1.                  Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. so sídlom Rožňavská
24/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
BA I., Sro. 16050/B, IČO: 357 33 209 (ďalej iba „Organizátor“).

2.                  Termín a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha od 7. 8. 2017 00:00:00 hod. do 3. 9. 2017 23:59:59 hod. na Facebook profile
MAN  Truck  &  Bus  Slovakia  (https://www.facebook.com/MANSlovakia/)  a  na  Instagrame
(https://www.instagram.com/man_truck_bus_cz_sk/).

3.                  Účastník súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť  fyzická osoba staršia ako 18 rokov,  ktorá je plne svojprávna.  Za
osobu staršiu ako 18 rokov sa považuje osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov najneskôr v deň,
počas ktorého bude zverejnený výherca.

Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora a osoby im blízke.

4.                  Súťažné výhry

Účastníci súťaže majú šancu vyhrať nasledujúce výhry:

Hlavná cena – pánske hodinky MAN

Týždenná výhra – šiltovka MAN Red cap (každý týždeň bude vybraná jedna súťažná
fotografia, ktorej autor dostane šiltovku)

Výhry preberajú výhercovia na svoje vlastné riziko a prevzatím výhry preberá výherca plnú
zodpovednosť  za  prípadné  škody,  ktoré  by  jemu alebo tretím osobám mohli  použitím či
využitím výhry vzniknúť.

Organizátor  v žiadnom prípade nezodpovedá za  žiadne škody spôsobené výhercom alebo
tretím osobám, ktoré vznikli v súvislosti s využitím alebo použitím týchto výhier. Organizátor
neposkytuje  na  výhry  žiadnu  záruku  za  vady  ani  neposkytuje  výhercom  žiadne  práva
z vadného plnenia spojeného s odovzdávaním výhier. Výherci prijímajú výhry tak, ako je to
ustanovené v zmysle § 501 zákona č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník, v účinnom znení.

5.                  Princípy a podmienky súťaže

Účastník súťaže spraví fotografiu s vozidlom značky MAN a nahrá ju do komentárov pod súťažný 
príspevok na Facebook profilu MAN Truck & Bus Slovakia 
(https://www.facebook.com/MANSlovakia/) alebo túto fotografiu nahrá na svoj verejný Instagram
profil, kde do textu k fotografii pridá hashtag #MANfotosutaz. Účastník súťaže musí byť fanúšikom 
Facebook profilu MAN Truck & Bus Slovakia alebo musí sledovať Instagram profil 
man_truck_bus_cz_sk, podľa toho, na akej sociálnej sieti sa hodlá súťaže zúčastniť. Na fotografii musí 
byť zobrazené vozidlo MAN, ktoré účastník súťaže vlastní, prípadne ho v rámci výkonu svojho 
povolania či iného oprávnenia používa.



Výhercov vyberá zo všetkých účastníkov súťaže Organizátor, nie je teda rozhodujúci počet
označení „to sa mi páči“ pri jednotlivých fotografiách. O výhercovi súťaže rozhoduje výhradne
Organizátor, ktorý pritom nemusí účastníkom súťaže odôvodniť spôsob výberu výhercu. 

Mená výhercov súťaže budú uverejnené na Facebook profile Organizátora, MAN Truck & Bus Slovakia 
a Instagram profile Organizátora man_truck_bus_cz_sk, a to najneskôr do 5. 9. 2017 23:59:59 hod. 
Pre získanie výhry musí výherca súťaže zaslať svoju korešpondenčnú adresu na e-mail Organizátora 
facebook@bluesystem.cz alebo ju poslať do správy na  Facebook profilu Organizátora, MAN Truck 
& Bus Slovakia. Organizátor potom výhercovi výhru zašle poštou alebo odovzdá osobne. V prípade, že 
výherca súťaže svoju adresu Organizátorovi nedodá do 15 kalendárnych dní od vyhlásenia výhercu, 
prepadá jeho výhra Organizátorovi.

6.                  Vyhlásenie účastníkov súťaže, autorské práva

Účastník súťaže vyhlasuje a zaručuje Organizátorovi, že:

·         Je autorom fotografie a má právo fotografiu do súťaže použiť

·         Získal súhlas osôb vyobrazených na fotografii s jej publikáciou a spracovaním ich osobných
údajov

·         Získal súhlas vlastníka vozidla vyobrazeného na fotografii s jej publikovaním a spracovaním
osobných  údajov,  spočívajúcich  najmä  v publikovaní  registračnej  značky  vozidla
vyobrazeného na fotografii

·         Udeľuje Organizátorovi súhlas s použitím fotografie na webových stránkach Organizátora a
v jeho newsletteri či iných propagačných materiáloch, pričom tento súhlas sa poskytuje na
dobu neurčitú

·         Udeľuje  Organizátorovi  súhlas  s dodatočnou  úpravou  fotografie  pre  marketingové  a
reklamné účely Organizátora

·         Urobením fotografie a jej použitím na účely súťaže neporušuje žiadne práva tretích osôb,
a to najmä ochrannej známky či iné práva duševného vlastníctva svedčiace iným osobám než
účastníkovi súťaže

·         Ponesie  všetku  škodu  spôsobenú  Organizátorovi  či  tretím  osobám  porušením
ktoréhokoľvek z vyššie  vyhlásení

·         Udeľuje  Organizátorovi  súhlas  so  spracovaním údajov,  a  to  v rozsahu  ako  je  uvedené
vyššie, tomuto súhlasu rozumie a je si vedomý svojich práv spojených so skutočnosťou, že
Organizátor spracováva osobné údaje účastníka súťaže

·         Týmto  pravidlám  rozumie,  súhlasí  s nimi  a  zaväzuje  sa  ich  dodržiavať.  Bez  súhlasu
s pravidlami sa účastník nemôže súťaže zúčastniť a v prípade dodatočného odvolania tohto
súhlasu  je  výherca  povinný  bezodkladne  získanú  výhru  Organizátorovi  vrátiť  a/alebo
Organizátorovi nahradiť vzniknutú škodu

 

mailto:facebook@bluesystem.cz


7.                  Záverečné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže tých súťažiacich, ktorí porušujú pravidlá,
i pri  podozrení  z takéhoto  porušenia.  Rozhodnutie  Organizátora  je  konečné.  Osoby,  ktoré
nespĺňajú podmienky alebo konajú v rozpore s pravidlami tejto súťaže,  nebudú do súťaže
zaradené,  resp.  môžu  byť  zo  súťaže  vyradené.  Ak  sa  ukáže,  že  táto  osoba  sa  i napriek
uvedeným skutočnostiam stala výhercom, výhra jej nebude vydaná.

Organizátor  si  vyhradzuje  právo  zo  súťaže  vyradiť  a zo  súťažného  príspevku  odstrániť
akékoľvek fotografie  porušujúce platné a účinné právne predpisy a tiež príspevky urážlivé,
hanobiace či inak porušujúce dobré mravy, pričom hodnotenie tohto kritéria závisí zásadne
od  uváženia   Organizátora  a  účastník  súťaže  nemá  nárok  zmazanie  takéhoto  príspevku
akýmkoľvek spôsobom reklamovať či podávať proti nemu námietky. 

Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže všetky fotografie, na ktorých budú
vyobrazené  vozidlá  iných  značiek  než  MAN,  ďalej  fotografie,  na  ktorých  budú  výrazne
viditeľné vozidlá iných značiek než MAN alebo bude zrejmé, že ide o propagáciu inej značky
než MAN.

Na výhru nevzniká právny nárok.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž
zmeniť  alebo zrušiť,  a to  bez  udania  dôvodov  a stanovenia  náhrady.  Organizátor  si  ďalej
vyhradzuje  právo nahradiť  deklarované  výhry  výhrami  podobného  typu a zodpovedajúcej
hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté
tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami.  

Organizátor  súťaže  neručí  za  akékoľvek  technické  problémy  spôsobené  nedostupnosťou
aplikácií  či  webového rozhrania Facebooku či  Instagramu.  Zároveň Organizátor účastníkov
súťaže upozorňuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná či inak
spojená  s Facebookom  či  Instagramom,  so  spoločnosťami  prevádzkujúcimi  tieto  sociálne
siete alebo s ich materskými spoločnosťami.

Účastník súťaže vstupom do súťaže udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním osobných
údajov nevyhnutných pre účasť v súťaži (meno, priezvisko, e-mail, pri výhercoch tiež adresa)
podľa zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov, v účinnom znení. Poskytnutie
údajov je dobrovoľné, svoj súhlas môže účastník kedykoľvek písomne odvolať a Organizátor
súťaže ho z databázy odstráni.  Organizátor  je  oprávnený za podmienok vyššie uvedeného
zákona spracovávať osobné údaje prostredníctvom poverených sprostredkovateľov. Osobné
údaje súťažiacich budú v rámci súťaže zaradené do databázy Organizátora. Môžu byť využité
na  odovzdanie  výhry  v prípade  výhry  súťažiaceho  podľa  zákona  č.  22/2004  Z.  z.  o
elektronickom obchode,  a  to  na  dobu  do  odvolania  súhlasu  (maximálne  na  dobu  dvoch
rokov). Súťažiaci má právo kedykoľvek požiadať Organizátora o informácie, aké osobné údaje
o súťažiacom  spracúva,  a to  za  primeranú  úhradu  neprevyšujúcu  náklady  nevyhnutné  na
poskytnutie informácie. Súťažiaci má právo požiadať Organizátora o opravu nepresných alebo
nepravdivých  osobných  údajov.  Súťažiaci,  ktorý  zistí  alebo  sa  domnieva,  že  Organizátor



vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a
osobného  života  súťažiaceho  alebo  v rozpore  so  zákonom,  najmä  ak  sú  osobné  údaje
nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže požiadať Organizátora o vysvetlenie alebo
požadovať,  aby  Organizátor  odstránil  takto  vzniknutý  stav  (môže  ísť  najmä o blokovanie,
vykonanie opravy,  doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov).  Ak Organizátor nevyhovie
žiadosti súťažiaceho podľa predchádzajúcej vety, súťažiaci má právo obrátiť sa na Úrad pre
ochranu osobných údajov. Ďalšie prípadné zvláštne práva súťažiaceho upravujú ustanovenia
§  28  a  §  29  zákona  o ochrane  osobných  údajov.  Súťažiaci  výslovne  súhlasí  s tým,  že
Organizátor  súťaže je  oprávnený v súlade s  § 12 Občianskeho zákonníka využiť  bezplatne
meno, priezvisko a miesto bydliska v médiách (vrátane internetu) v súvislosti s touto súťažou,
najmä oznámením výhercov.

 


