ŠTATÚT
propagačnej súťaže s názvom:
„Zapojte sa do súťaže na výstave ELO SYS a vyhrajte atraktívne ceny od SSE“:
 5 x balík LED žiaroviek
Stredoslovenská energetika, a.s. (ďalej len „SSE, a.s.“)
Zmyslom tohto štatútu (ďalej len „Štatút“) je upraviť pravidlá propagačnej súťaže s názvom „Zapojte sa do súťaže
ELO SYS a vyhrajte atraktívne ceny od SSE:
 5 x balík LED žiaroviek
(ďalej len Súťaž)
Tento Štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže uvedené v skrátených verziách na
informačných materiáloch kampane, či iných materiáloch určených spotrebiteľom. Tento Štatút môže byť zmenený
len formou písomných očíslovaných dodatkov k tomuto Štatútu, ktoré budú zverejnené rovnakým spôsobom ako tento
Štatút.
Pravidlá súťaže:
„Zapojte sa do súťaže na výstave ELO SYS a vyhrajte atraktívne ceny od SSE: 5 x balík LED žiaroviek“!
Článok 1
TRVANIE SÚŤAŽE A MIESTO SÚŤAŽE
1.1. Súťaž sa začína dňa 22. 05. 2018 a končí dňa 25. 05. 2018 (ďalej len „doba trvania Súťaže“).
1.2. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky a môžu sa jej s výnimkou osôb podľa článku 5 ods. 4 tohto
Štatútu zúčastniť každý, kto má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dovŕšil 18 rokov (ďalej len "účastník"),
ktorý si počas doby trvania súťaže vhodí vyplnený reklamný leták do urny, ktorá bude umiestnená v priestoroch
stánku SSE, a.s. č. 54, hala C na výstave ELO SYS, adresa AGROKOMPLEX NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny
podnik, Výstavná 4, 949 01 Nitra, www.agrokomplex.sk a tým bude evidovaný v databáze SSE, a.s. pre účely Súťaže
pod menom, priezviskom, dátumom narodenia, mobilným kontaktom, e-mailovou adresou a poštovou adresou.
Článok 2
VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE
2.1. Súťaž vyhlasuje spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403
008, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10328/L (ďalej len „Vyhlasovateľ“).
Článok 3
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
3.1. Počas doby trvania Súťaže bude Vyhlasovateľ evidovať všetkých súťažiacich, ktorí vyplnia reklamný leták k
súťaži a osobne ho vhodia do urny v priestoroch stánku SSE, a.s. č. 54, hala C na výstave ELO SYS pod menom,
priezviskom, dátumom narodenia, mobilným kontaktom, e-mailovou adresou a poštovou adresou v databáze pre
účely konania Súťaže.
3.2. Každý, kto vyplní reklamný leták k Súťaži a osobne ho vhodí do urny nachádzajúcej sa v priestoroch stánku SSE,
a.s. č. 54, hala C na výstave ELO SYS sa stáva účastníkom Súťaže. Účastník Súťaže môže na reklamnom letáku
udeliť Vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu mena, priezviska, dátumu narodenia,
mobilného kontaktu, e-mailovej adresy a poštovej adresy na marketingové účely a na zasielanie informácií o nových
službách a o úsporách energií, reklamy a marketingových ponúk elektronickou poštou. Tento súhlas je dobrovoľný a
je možné ho kedykoľvek odvolať a je platný 10 rokov od udelenia súhlasu.
3.3. Žrebovanie 5 výhercov o 5 x balík LED žiaroviek uskutoční odbor Marketingu SSE, a.s. Žrebovanie sa uskutoční
dňa 06. 06. 2018, výhercov budeme kontaktovať e-mailom a uverejníme ich na web stránke www.sse.sk. Do
žrebovania budú zaradení všetci zákazníci, ktorí v priestoroch stánku SSE, a.s. č. 54, hala C na výstave ELO SYS
vhodili do urny vyplnený reklamný leták k Súťaži.

3.4. Žrebovanie o 5 x balík LED žiaroviek sa uskutoční tak, že osoba poverená Vyhlasovateľom vyžrebuje dňa 06. 06.
2018 náhodným výberom z urny 5 súťažných letákov. Výhercovi bude pridelená výhra uvedená v bode 4.1. tohto
Štatútu. Celkovo prebehne 1 žrebovanie.
3.5. Bezodkladne po vyžrebovaní výhercu, najneskôr však do 5 kalendárnych dní odo dňa žrebovania, bude
Vyhlasovateľ informovať výhercu elektronickou poštou na e-mailovej adrese uvedenej v reklamnom letáku k Súťaži, a
zároveň na internetovej stránke www.sse.sk uverejnením mena a priezviska výhercov. Súčasne bude výherca
vyzvaný, aby do 7 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia mena výhercu na www.sse.sk kontaktoval Vyhlasovateľa a
dohodol s ním miesto a čas odovzdania výhry. V prípade, že nedôjde k inej dohode medzi výhercom a
Vyhlasovateľom, platí, že miestom odovzdania výhry je sídlo Vyhlasovateľa a čas odovzdania výhry bude určený
Vyhlasovateľom na www.sse.sk a tento je pre výhercu záväzný.
3.6. Ak výherca nebude včas kontaktovať Vyhlasovateľa, výherca stráca nárok na výhru. Rovnako výherca stráca
nárok na výhru, ak sa v určenom čase nedostaví na miesto určené na odovzdanie výhry. V prípade, ak sa výherca na
určené miesto nedostaví v určenom čase z ospravedlniteľných dôvodov, môže Vyhlasovateľ dohodnúť s výhercom v
súlade so Štatútom iné miesto a iný čas odovzdania výhry. Či je možné udaný dôvod považovať za ospravedlniteľný
pre účely tohto ustanovenia Štatútu rozhodne s konečnou platnosťou Vyhlasovateľ.
3.7. Pred odovzdaním výhry bude výherca vyzvaný, aby predložil platný občiansky preukaz alebo platný cestovný
pas alebo platný vodičský preukaz. V prípade, že sa údaje uvedené v predložených dokladoch výhercu nebudú
zhodovať s údajmi – osobné údaje v reklamnom letáku k súťaži, výhra nebude výhercovi odovzdaná.
3.8. V prípade, že výherca stratí nárok na výhru, Vyhlasovateľ uskutoční žrebovanie ešte raz. Ak aj tento nový
výherca stratí nárok na výhru, Vyhlasovateľ určí, ako sa bude ďalej nakladať s výhrou.
Článok 4
VÝHRA V SÚŤAŽI
4.1. Výhrou v jednom žrebovaní, ktoré sa uskutoční dňa 06. 06. 2018:
5 x balík LED žiaroviek (5 ks), každý balík v hodnote 40,00 eur vrátane DPH.
Výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 € je oslobodená od dane z príjmov. Výhra v hodnote prevyšujúcej 350 € podlieha
dani z príjmu v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, základom dane je
suma prevyšujúca čiastku 350 €. Suma prevyšujúca uvedenú sumu je pre výhercu nepeňažným príjmom podľa § 8
ods. 1 pís. i) zákona o dani z príjmov. Výherca je povinný tento nepeňažný príjem zdaniť pri vysporiadaní dane
z príjmov za príslušný kalendárny rok prostredníctvom podaného daňového priznania.
Vyhlasovateľ súťaže je povinný výhercovi spolu s výhrou odovzdať aj potvrdenie o cene (vrátane DPH) danej výhry.
Cena vecnej výhry je uvedená vo výške vrátane DPH.
Článok 5
OSOBITNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE
5.1. Vyhlasovateľ Súťaže si, v prípade, že má k tomu vážne dôvody, vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Súťaže, ako aj
právo Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.
5.2. Účasťou v Súťaži dáva účastník Súťaže súhlas s pravidlami Súťaže, ktoré sú definované v tomto Štatúte a
zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že sa zistí, že účastník Súťaže konal v rozpore s pravidlami Súťaže, stráca
nárok na akúkoľvek výhodu zo Súťaže mu plynúcu, najmä nárok na cenu. V prípade dôvodného podozrenia z
porušenia pravidiel Súťaže, má Vyhlasovateľ Súťaže právo, výlučne na základe vlastného uváženia, vylúčiť účastníka
zo Súťaže.
5.3. Účastník Súťaže dobrovoľne súhlasí so spracúvaním osobných údajov na účel účasti v súťaži (mena, priezviska,
dátumu narodenia, mobilného kontaktu, e-mailovej adresy, poštovej adresy a fotografie). Vyhlasovateľ je oprávnený
osobné údaje spracovať na účely realizácie Súťaže a odovzdania výhry výhercovi. Vyhlasovateľ má pri spracúvaní
osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov počas doby trvania Súťaže má za následok
vylúčenie z účasti v Súťaži. Vyhlasovateľ Súťaže je oprávnený spracúvať osobné údaje, až kým súhlas nebude podľa
predchádzajúcej vety odvolaný, najdlhšie však do 1 roka po skončení Súťaže. Spracúvané osobné údaje v rozsahu
meno, priezvisko, a fotografia je Vyhlasovateľ oprávnený zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch, na
webovej stránke www.sse.sk alebo propagačných materiáloch. Spracúvané osobné údaje je Vyhlasovateľ oprávnený

spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu. Zoznam subjektov je uverejnený na webovej stránke www.sse.sk
v sekcii
Dokumenty na stiahnutie. Okruh príjemcov, u ktorých sa predpokladá, že im budú osobné údaje poskytnuté: subjekty
zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií. Účastník Súťaže má ako dotknutá osoba právo na
základe písomnej žiadosti od Vyhlasovateľa Súťaže vyžadovať skutočnosti uvedené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
Účastník súťaže má ako dotknutá osoba právo vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu
podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba
oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady
obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ
spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby v § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov.
5.4. Zamestnanci Vyhlasovateľa Súťaže, dcérskych spoločností a osoby im blízke (rodinní príslušníci), sú zo Súťaže
vylúčení. V prípade, že sa preukáže, že výherca alebo náhradník je takou vylúčenou osobou, nevzniká mu nárok na
výhru, táto výhra mu nebude odovzdaná. Ak takejto vylúčenej osobe už výhra bola odovzdaná, je táto osoba povinná
nahradiť Vyhlasovateľovi celú jej hodnotu ako aj všetky náklady a iné výdavky či ujmu spôsobenú neoprávnenou
účasťou tejto osoby v Súťaži.
5.5. Vyhlasovateľ Súťaže nezodpovedá za akékoľvek konanie tretích osôb akokoľvek participujúcich na Súťaži.
5.6. Vyhlasovateľ ako ani akýkoľvek iný subjekt nezodpovedá za akékoľvek skutočnosti týkajúce sa výhry od
momentu jej prevzatia výhercom.
Článok 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1. Akékoľvek záväzky vo vzťahu k výhercom zaväzujú výlučne Vyhlasovateľa.
6.2. Tento Štatút je vyhotovený v jednom exemplári, ktorý slúži pre potreby Vyhlasovateľa.
6.3. Každý je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu na internetovej adrese www.sse.sk, kde je Štatút uverejnený od
17. 5. 2018.
6.4. Táto súťaž je organizovaná ako propagačná spotrebiteľská súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z.
o hazardných hrách a a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Žilina, dňa 17. 05. 2018

Stredoslovenská energetika, a.s.

