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Pravidlá súťaže „Vyhraj Audi Q2 na týždeň“
Spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská č. 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31362788, registrovaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 6133/B (ďalej len „Usporiadateľ“) organizuje súťaž „Vyhraj Audi Q2 na týždeň“,
ktorá sa spravuje týmito pravidlami:

I. Čas trvania súťaže
Súťaž bude prebiehať od 12. 12. 2016 do 15. 1. 2017 – 22.00 hod.

II. Podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba (nepodnikateľ) staršia ako 18 rokov, ktorá si počas trvania súťaže z webstránky
www.svetaudi.sk/mojeq2 stiahne šablónu (maľovanku), dotvorí ju vlastnou tvorivou činnosťou (vymaľuje alebo inak ju graﬁcky
spracuje), odfotí výsledok tejto svojej tvorivej činnosti a vytvorenú fotograﬁu zdieľa na Instagrame vo verejnom proﬁle pod
jedinečným hashtagom #mojeq2.
Každá fyzická osoba sa môže súťaže zúčastniť opakovane – s viacerými fotograﬁami.
Z účasti na súťaži sú vylúčení Usporiadateľ, zmluvný partner Usporiadateľa podieľajúci sa na organizácii súťaže (MullenLowe GGK, s. r. o.),
ďalej ich zamestnanci, spoločníci, osoby oprávnené konať v ich mene, ako aj priami rodinní príslušníci týchto osôb (blízke osoby podľa
Občianskeho zákonníka).

III. Výhra
Usporiadateľ poskytol do súťaže dve výhry. V oboch prípadoch ide o bezodplatné zapožičanie motorového vozidla Audi Q2 na týždeň.
Podmienkou získania výhry je akceptovanie zmluvných a prevádzkových podmienok užívania výhry, s ktorými Usporiadateľ oboznámi
jednotlivých výhercov v oznámení o výhre alebo pri odovzdaní výhry.
Výherca nemá právo na zámenu výhry, výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie, ani na jej čerpanie v inom ako
Usporiadateľom odsúhlasenom termíne.

IV. Výhercovia
Vyhodnotenie súťaže prebehne 27. 1. 2017 v sídle Usporiadateľa.
Výhercom prvej výhry sa stane účastník súťaže, ktorého súťažná fotograﬁa získa k termínu ukončenia súťaže (15. 1. 2017, 22.00 hod.)
najviac pozitívnych reakcií (like-ov) od ľubovoľných užívateľov Instagramu.
Výhercom druhej výhry sa stane účastník súťaže, ktorého fotograﬁu vyberie porota vytvorená Usporiadateľom.
Usporiadateľ je oprávnený vyhodnotiť aj dostatočný počet náhradníkov prvej aj druhej výhry. Usporiadateľ bude kontaktovať výhercov
prostredníctvom Instagramu. Meno a priezvisko výhercu Usporiadateľ zverejní aj na webovej stránke www.svetaudi.sk/mojeq2.

V. Strata práva na výhru
Každý účastník súťaže je povinný Usporiadateľovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na oznámenie a odovzdanie výhry.
Výhra bude poskytnutá len fyzickej osobe staršej ako 18 rokov, ktorá je držiteľom platného vodičského oprávnenia typu B.
Ak výherca tieto podmienky nespĺňa, musí do troch dní od oznámenia výhry informovať Usporiadateľa o svojom nástupcovi – fyzickej
osobe staršej ako 18 rokov, ktorá je držiteľom platného vodičského oprávnenia typu B a ktorá súhlasí s prevzatím výhry namiesto
výhercu, inak výherca stratí nárok na výhru.
Výherca stratí nárok na výhru aj v prípade, ak do 3 pracovných dní po oznámení výhry nepotvrdí Usporiadateľovi prevzatie výhry
v termíne a mieste určenom Usporiadateľom.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý konal v rozpore s týmito súťažnými pravidlami, pokúsil sa získať
výhru podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými mravmi alebo svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť
Usporiadateľa.
V prípade, ak výherca stratí právo na výhru, na jeho miesto nastúpi náhradník; tento postup bude Usporiadateľ opakovať
až do riadneho oznámenia a odovzdania výhry.

VI. Ochrana osobných údajov
Výherca udeľuje súhlas so svojou účasťou na propagačných podujatiach a materiáloch súvisiacich so súťažou a odovzdávaním výhry,
s vyhotovením svojej fotograﬁe Usporiadateľom a so zverejnením svojho mena, priezviska a fotograﬁe (ako aj výhernej fotograﬁe)
v propagačných materiáloch Usporiadateľa a na internete.
Súhlas podľa tohto bodu je udelený na obdobie 1 roka od jeho udelenia. Účastník môže udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním
oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa. Usporiadateľ sprístupní osobné údaje výhercov súťaže svojmu zmluvnému partnerovi
podieľajúcemu sa na organizácii súťaže (MullenLowe GGK s. r. o.).
Účastník súťaže berie na vedomie, že má práva uvedené v ust. 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov, t. j. najmä právo na informácie o spracúvaní svojich údajov v informačných systémoch Usporiadateľa, na zoznam
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, informácie o zdroji údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, ako
aj na blokovanie a likvidáciu údajov.

VII. Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ nezodpovedá:
a) za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti s účasťou v súťaži, ako aj v súvislosti s neuplatnením
alebo neprevzatím výhry v mieste a čase určenom Usporiadateľom;
b) za žiadne dane alebo poplatky súvisiace s výhrou;
c) za žiadnu škodu spôsobenú tretím osobám zverejnením a šírením súťažných fotograﬁí prostredníctvom Instagramu a internetu.
Za neoprávnený zásah do práv tretích osôb v súvislosti s vytvorením, zverejnením a šírením súťažnej fotograﬁe a s tým súvisiacu
škodu zodpovedá výlučne účastník súťaže, ktorý fotograﬁu do súťaže poskytol.
Účastník berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať súdnou
cestou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať pravidlá súťaže podľa vlastného uváženia, najmä, ale nie výlučne, spôsob,
miesto a termín vyhodnotenia súťaže, súťaž prerušiť, pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod.
Tieto pravidlá súťaže, ako aj ich zmenu zverení Usporiadateľ na www.svetaudi.sk/mojeq2.
Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže akékoľvek náklady spojené s ich účasťou v súťaži alebo s prevzatím výhry.
V Bratislave 30. 11. 2016

