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Štatút súťaže 
„Staň sa majiteľom Projectu C a pomôž v boji s rakovinou” 

 
 
Tento štatút (ďalej len „Štatút“) upravuje pravidlá súťaže s názvom „Staň sa majiteľom Projectu 
C a pomôž v boji s rakovinou” (ďalej len “súťaž“).  
 
I. Vyhlasovateľ súťaže 

 
1. Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť:  

 
Obchodné meno:  Hyundai Motor Czech s. r. o. 
Sídlo:   Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5, ČR 
IČO:    28399757 
Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová 

značka: C 138784 
 

konajúca prostredníctvom organizačnej zložky v SR: 
 

Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia 
Sídlo:    Galvániho 17A, 821 04 Bratislava, SR  
IČO:    36 858 692  
Zapísaná v:  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: 

Po, vložka č.: 1610/B 
 

(ďalej len „Hyundai Slovensko“ alebo „Vyhlasovateľ“) 
 
II. Trvanie súťaže 

 
Súťaž trvá od 20. mája 2020 12:00 hod. stredoeurópskeho času do 14. júna 2020 23:59 
stredoeurópskeho času. 
 

III. Požiadavky na účasť v súťaži 
 
1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území 

Slovenskej republiky, ktorá najneskôr ku dňu ukončenia súťaže dovŕšila vek 18 rokov, 
a každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky. 
 

IV. Pravidlá súťaže 
 
1. Mechanizmus súťaže. Do súťaže sa môže zapojiť každá osoba, spĺňajúca požiadavky 

na účasť v súťaži podľa článku III. Štatútu a to tak, že kedykoľvek v čase trvania súťaže 
vyplní a odošle online formulár na webovej stránke Vyhlasovateľa www.hyundai.sk, 
v sekcii:  www.hyundai.sk/project-c (ďalej aj len „online formulár“), pričom  v políčku 
„Ponúkaná cena“ uvedie sumu rovnú alebo vyššiu ako 39 990 EUR s DPH (ďalej len 
„Účastník súťaže“). 
 

2. Každá osoba sa do súťaže môže zapojiť len raz. Druhé alebo ďalšie vyplnenie 
a odoslanie online formulára nie je Vyhlasovateľom akceptované a Vyhlasovateľ naň 
pri vyhodnocovaní súťaže neprihliada. 

http://www.hyundai.sk/
http://www.hyundai.sk/projectc
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3. Všetky osobné údaje poskytnuté Vyhlasovateľovi Účastníkmi súťaže v rámci súťaže 

musia byť presné a správne. Účastník súťaže zodpovedá za splnenie všetkých 
požiadaviek na účasť v súťaži uvedených v článku III. a IV. Štatútu a za správnosť ním 
poskytnutých údajov. 
 

4. Zapojením sa do súťaže Účastník súťaže súhlasí s jej podmienkami / týmto Štatútom 
a zaväzuje sa podmienky súťaže / tento Štatút dodržiavať. 
 

5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého Účastníka súťaže, ktorý: 
 

- v súťaži uvedie nepravdivé osobné údaje a/ alebo podá nepravdivé vyhlásenia o 
svojich údajoch; 

- získa v súťaži akékoľvek výhody v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými 
právnymi predpismi SR (najmä podvodným, alebo nezákonným spôsobom); 

- nesplní a/alebo poruší tento Štatút / akúkoľvek podmienku súťaže. 
 
 

6. Výhra v súťaži. Výhrou v súťaži je prednostné právo na zakúpenie vozidla Hyundai 
i30 N Project C so sériovým číslom 497/600, pričom kúpnou cenou bude / je 
výhercom v online formulári, v políčku „Ponúkaná cena“ uvedená / navrhnutá suma. 

 
7. Výherca súťaže. Výhercom súťaže sa stane Účastník súťaže, ktorý v online formulári  

v políčku „Ponúkaná cena“ uviedol najvyššiu sumu v porovnaní s ostatnými 
Účastníkmi súťaže. V prípade, že najvyššiu sumu v identickej výške ponúknu viacerí 
Účastníci súťaže, o výhercovi súťaže rozhoduje dátum a čas odoslania online 
formulára, tzn. výhercom sa stáva účastník, ktorý sumu ponúkol skôr. Náhradníkom 
sa stane Účastník súťaže, ktorý v online formulári v políčku „Ponúkaná cena“ uviedol 
druhú najvyššiu sumu, druhým náhradníkom sa stane Účastník súťaže, ktorý v online 
formulári  v políčku „Ponúkaná cena“ uviedol tretiu najvyššiu sumu, pričom takto sa 
pri určovaní náhradníkov postupuje až po Účastníka súťaže, ktorý v online formulári  
v políčku „Ponúkaná cena“ uviedol najnižšiu sumu, ktorá je však rovnaká, alebo 
vyššia ako 39 990 EUR s DPH.  
 

8. Oboznamovanie s výsledkami súťaže. Výherca bude o svojej výhre informovaný e-
mailom alebo telefonicky s využitím kontaktných údajov, ktoré ako Účastník súťaže 
uviedol pri vypĺňaní súťažného online formuláru, najneskôr do 22. 6. 2020. Výherca 
je povinný potvrdiť prijatie oznámenia o výhre a uplatniť si nárok na výhru do 10 
kalendárnych dní od doručenia oznámenia, prostredníctvom jednej z kontaktných 
možností uvedených v oznámení, inak mu nárok na výhru zaniká a výhra prepadá 
v prospech náhradníka; v tomto prípade Vyhlasovateľ informuje o výhre náhradníka 
bez zbytočného odkladu – rovnako e-mailom alebo telefonicky s využitím 
kontaktných údajov, ktoré ako Účastník súťaže uviedol pri vypĺňaní súťažného online 
formuláru, pričom náhradník je rovnako povinný potvrdiť prijatie oznámenia o výhre 
a uplatniť si nárok na výhru do 10 kalendárnych dní od doručenia oznámenia, 
prostredníctvom jednej z kontaktných možností uvedených v oznámení, inak mu 
nárok na výhru zanikne a výhra prepadá v prospech ďalšieho náhradníka. Voči 
každému ďalšiemu náhradníkovi Vyhlasovateľ pri oznamovaní výhry postupuje 
rovnako, ako pri prvom náhradníkovi. Riadnym uplatnením nároku na výhru sa 
náhradník stáva výhercom súťaže. 
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9. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať alebo odobrať v prípade, že 
výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu. 
 

10. Lehotu a spôsob prevzatia výhry určí Vyhlasovateľ v oznámení o výhre. V prípade, 
ak si výherca výhru neprevezme z akéhokoľvek dôvodu v lehote a spôsobom 
určeným v oznámení o výhre, nárok na výhru mu zaniká. Výhra v takomto prípade 
prepadne v prospech náhradníka, pričom na ďalší postup sa primerane uplatní odsek 
8 tohto článku Štatútu.   

 
 
V. Ochrana osobných údajov 

 
1. Právnym základom na spracovanie osobných údajov – mena, priezviska, adresy 

bydliska, telefónneho čísla a e-mailovej adresy - je súhlas účastníkov daný 
poskytnutím týchto údajov pri zapojení sa do tejto súťaže.  
 

2. Osobné údaje účastníkov budú použité na účely riadenia súťaže, jej organizáciu a 
vyhodnotenie počas doby konania súťaže podľa týchto Pravidiel a 90 dní potom, z 
dôvodu kontroly dodržania „Pravidiel“, odovzdania a realizácie výhier, maximálne 
však počas doby trvania udeleného súhlasu, potom budú zlikvidované. 
 

3. Výhercovia poskytnú Vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov – v 
rozsahu meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa z 
dôvodu zaslania výhry a realizácie súťaže. Poskytnutie osobných údajov výhercami 
v rozsahu uvedenom v týchto Pravidlách je nevyhnutným predpokladom na 
odovzdanie výhry a bez ich poskytnutia nie je usporiadateľ schopný výhru odovzdať 
a v tomto prípade si vyhradzuje právo nahradiť výhercu inou osobou. Súhlas so 
spracovaním osobných údajov môže súťažiaci (ako dotknutá osoba) kedykoľvek 
odvolať na marketing.slovakia@hyundai.sk. 
 

4. Osobné údaje získané na účely súťaže podľa týchto Pravidiel nie sú predmetom 
ukladania do databázy a nie sú poskytované tretím stranám, alebo do tretích krajín. 
Spracovanie osobných údajov bude prebiehať prostredníctvom Vyhlasovateľa. 
Súťažiaci má právo požadovať od Vyhlasovateľa  prístup k svojim osobným údajom, 
ich opravu alebo výmaz, popr. obmedzenie spracovania. Súťažiaci má právo vzniesť 
námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov, ktoré sú v rozpore s právnymi 
predpismi na marketing@hyundai.sk. Ak bude žiadosť súťažiaceho oprávnená, 
Vyhlasovateľ bezodkladne odstráni chybný stav. Tým nie je dotknutá možnosť 
súťažiaceho podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Podľa podmienok 
stanovených v čl. 20 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a 
o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES má súťažiaci právo 
na prenos osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Vyhlasovateľovi. 

 

VI. Právo Vyhlasovateľa odvolať súťaž 
 
1. Vyhlasovateľ má právo zo závažných dôvodov odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak 

by mu hrozila škoda.  Ak dôjde k odvolaniu súťaže, Vyhlasovateľ súťaže je povinný 
poskytnúť primerané odškodnenie súťažiacim, ktorí pred odvolaním súťaže jej 
podmienky prevažne alebo sčasti už splnili. Odvolanie súťaže Vyhlasovateľ zverejní 
na svojej webovej stránke  www.hyundai.sk, v sekcii www.hyundai.sk/project-c. 

mailto:marketing.slovakia@hyundai.sk
http://www.hyundai.sk/
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VII. Osobitné ustanovenia 
 

1. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok; výhru nemožno vymáhať, a to ani 
prostredníctvom súdu. 
 

2. Vyhlasovateľ nehradí Účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v 
súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou. Vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadnu 
škodu alebo za iné nároky Účastníkov súťaže v súvislosti s nesprávne poskytnutými, 
resp. nepresnými údajmi Účastníka, ako ani v súvislosti s neuplatnením alebo 
neprevzatím výhry. 

  
VIII. Záverečné ustanovenia 

 
1. Štatút nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jeho zverejnenia na webovej stránke 

Vyhlasovateľa www.hyundai.sk, v sekcii, www.hyundai.sk/project-c. 
 

2. Vyhlasovateľ má právo jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu 
podľa vlastného uváženia. Zmenu Štatútu Vyhlasovateľ zverejní na webovej stránke 
Vyhlasovateľa www.hyundai.sk, v sekcii: www.hyundai.sk/project-c. 
 

3. Zo strany Vyhlasovateľa súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov 
Účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov. 

 
4. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné 

ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú 
svojím obsahom a účelom najbližšie. 
 

5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v 
súvislosti s ňou, sa jednotliví Účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť 
vzájomnými rokovaniami a dohodou. 
 

 
 
V Bratislave, dňa 20. 5. 2020 
 
Hyundai Slovensko 
 

http://www.hyundai.sk/
http://www.hyundai.sk/projectc
http://www.hyundai.sk/

