Súťažný poriadok reklamnej a propagačnej súťaže
Vyhraj s Vernostným programom Mastercard Priceless Specials – SR
„Pobyt v lyžiarskom stredisku Kitzbühel
počas pretekov 79th Hahnenkamm World Race Cup Weekend“
(ďalej len „súťažný poriadok“)

Termín konania súťaže:

od 12. 11. 2018 do 12. 12. 2018

Organizátor súťaže:

MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o.
Dúbravská cesta 2, 841 05 Bratislava, SR
IČO: 31 374 093
zap. v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 7143/B

Objednávateľ súťaže a
zmluvný partner
organizátora súťaže:

Zúčastnený partner
Vernostného programu
MasterCard Priceless Special – SR:

1.

Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren
198A B-1410 Waterloo, Belgicko

EXIsport s.r.o.
Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, SR
IČO: 31 723 420
zap. v OR OS Košice I, odd. Sro, vl. č. 7510/V

Spoločnosť MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o., ako organizátor súťaže uvádza
a organizuje v spolupráci so spoločnosťou Mastercard Europe SA ako objednávateľom súťaže
a so spoločnosťou EXIsport s.r.o. ako zúčastneným partnerom reklamnú a propagačnú súťaž
„Vyhraj s Vernostným programom Mastercard Priceless Specials – SR „Pobyt v lyžiarskom
stredisku Kitzbühel počas pretekov 79th Hahnenkamm World Cup Race Weekend“ podľa tohto
súťažného poriadku (ďalej v texte len ako „súťaž“) ako súčasť Vernostného programu
Mastercard Priceless Specials – Slovenská republika (ďalej v texte len ako „vernostný
program“) zameraného na podporu používania platobných kariet Mastercard a Maestro zo
strany ich držiteľov.
Tento súťažný poriadok súťaže dopĺňa Podmienky Vernostného programu Mastercard
Priceless Specials – Slovenská republika sprístupnené na internetovej stránke www.specials.sk.
Osobitná úprava podmienok súťaže v tomto súťažnom poriadku má však prednosť pred
úpravou obsiahnutou v Podmienkach Vernostného programu Mastercard Priceless Specials –
Slovenská republika.

2.

Súťaže sa môže zúčastniť každý držiteľ platobnej karty Mastercard alebo Maestro, ktorý je
fyzickou osobou s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky a ktorý
najneskôr v deň jeho účasti na súťaži dovŕšil 18 rokov.

3.

Z účasti v súťaži sú vylúčené právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia.
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4.

Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom
pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, objednávateľovi súťaže a k ich zmluvným
partnerom, ktoré sa priamo podieľajú na nasledujúcich činnostiach súvisiacich
s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre
účely súťaže a určenie výhercov súťaže –, alebo im blízke osoby v zmysle Občianskeho
zákonníka. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, tak nárok tejto
osoby (výhercu) na výhru nevzniká. Výhra sa tejto osobe (výhercovi) neodovzdá, táto osoba
(výherca) bude zo súťaže vylúčená. Výhra vylúčeného účastníka súťaže bude odovzdaná
ďalšiemu účastníkovi súťaže v poradí (náhradníkovi) určenému podľa tohto súťažného
poriadku.

5.

Súťaže sa zúčastní fyzická osoba (držiteľ platobnej karty Mastercard alebo Maestro) podľa
bodu 2 až 4 tohto súťažného poriadku (ďalej len „účastník súťaže“), ktorá v termíne konania
súťaže odo dňa 12.11.2018 do dňa 12.12.2018 vrátane splní súčasne všetky
nasledujúcepodmienky účasti v súťaži:

a) vyplní úplne a správne stanoveným spôsobom na internetovej stránke Vernostného programu
Mastercard Priceless Specials – SR - www.pricelessspecials.sk registračný formulár účastníka
Vernostného programu Mastercard Priceless Specials – SR (v rozsahu: meno a priezvisko,
adresa bydliska, vek, e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu, číslo platobnej karty)
a vytvorí tak (postupom podľa tohto písmena) vlastný účet účastníka tohto vernostného
programu s registrovanou e-mailovou adresou a s prihlásenou (vloženou) platobnou kartou,
ak už sa nestal takto registrovaným účastníkom tohto vernostného programu v čase pred
termínom konania tejto súťaže;
b) overí jeho platobnú kartu, s ktorou sa zaregistroval (prihlásil) vo vernostnom programe podľa
písm. a) tohto bodu, a to v súlade s podmienkami Vernostného programu Mastercard Priceless
Specials – SR,
ak už ako registrovaný účastník tohto vernostného programu neoveril jeho platobnú kartu
spôsobom podľa tohto písm. b) v čase pred termínom konania tejto súťaže;
c)

uskutoční prostredníctvom jeho prihlásenej (vloženej) a overenej platobnej karty podľa písm.
a) a písm. b) aspoň jednu (1) platbu nákupu tovarov a služieb v akejkoľvek hodnote
v ktoromkoľvek kamennom obchode a/alebo v internetovom obchode siete obchodov EXIsport
na území Slovenskej republiky (ďalej v texte len ako „transakcia“);

d) udelí stanoveným spôsobom súhlasy v rozsahu podľa bodu 13 a 14 tohto súťažného poriadku
a uvedie (vloží/sprístupní) stanoveným spôsobom na internetovej stránke Vernostného
programu Mastercard Priceless Specials – SR - www.pricelessspecials.sk ako registrovaný
účastník tohto vernostného programu v zložke/sekcii “AKCIA“ heslo „KITZBUHEL 2019“
vlastné (originálne) krátke zdôvodnenie („príspevok“) toho, prečo by mal práve on získať
Pobyt v lyžiarskom stredisku Kitzbühel počas pretekov 79th Hahnenkamm World Race Cup
Weekend
6.

Každý účastník súťaže ako držiteľ viacerých platobných kariet Mastercard alebo Maestro sa
môže zúčastniť súťaže podľa tohto súťažného poriadku aj opakovane, a to prostredníctvom
každej jednej takejto jeho platobnej karty (Mastercard alebo Maestro), s ktorou splní
v termíne konania súťaže všetky podmienky účasti v súťaži podľa písm. a) až d) bodu 5
tohto súťažného poriadku. Opakovaná účasť v súťaži prostredníctvom viacerých platobných
kariet účastníka súťaže zvyšuje šancu tohto účastníka súťaže na výhru v tejto súťaži.
Každý účastník súťaže, ktorý sa súťaže podľa tohto súťažného poriadku zúčastní
opakovane, t. j. prostredníctvom viacerých jeho platobných kariet (Mastercard alebo
Maestro), môže v tejto súťaži vyhrať len jednu (1) výhru.
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7.

Každý účastník súťaže, ktorý v termíne konania súťaže prostredníctvom jeho jednej a/alebo
viacerých platobných kariet splnil všetky podmienky účasti v súťaži podľa písm. a) až d)
bodu 5 tohto súťažného poriadku, bude zaradený s každou takouto jeho platobnou kartou a
jeho príslušným príspevkom (želaním) podľa písm. d) bodu 5 tohto súťažného poriadku do
súťaže o jednu (1) výhru podľa tohto súťažného poriadku.
Princípom tejto súťaže je možnosť každého účastníka súťaže (držiteľa platobnej karty) uviesť
(vložiť/sprístupniť) stanoveným spôsobom podľa písm. d) bodu 5 tohto súťažného poriadku
jeho vlastné (originálne) krátke zdôvodnenie toho, prečo by mal práve on získať Pobyt

v lyžiarskom stredisku Kitzbühel počas pretekov 79th Hahnenkamm World Cup Race
Weekend (ďalej aj „príspevok“), pričom jeden (1) najoriginálnejší (najkreatívnejší)
príspevok jedného (1) účastníka súťaže zo všetkých príspevkov všetkých účastníkov súťaže,
podľa rozhodnutia organizátora súťaže a objednávateľa súťaže, vyhráva jednu (1) výhru
v tejto súťaži.
Organizátor súťaže a objednávateľ súťaže spoločne (prostredníctvom nimi vymenovanej
viacčlennej poroty) vyhodnotia a určia (podľa vlastného uváženia a hodnotenia členov
poroty) spomedzi všetkých sprístupnených príspevkov všetkých účastníkov súťaže podľa
tohto súťažného poriadku jeden (1) najoriginálnejší príspevok, ktorého autor (účastník
súťaže) získa jednu (1) výhru v tejto súťaži (t. j. určia jedného výhercu jednej výhry v súťaži).
Príspevky účastníkov súťaže podľa písm. d) bodu 5 tohto súťažného poriadku musia byť
vložené/sprístupnené v textovej podobe v slovenčine. Zo súťaže budú vylúčené príspevky,
ktoré sú podľa výlučného rozhodnutia organizátora súťaže a objednávateľa súťaže
protizákonné, nemravné, v rozpore s dobrými mravmi či akokoľvek inak neprijateľné
a nevhodné. Organizátor súťaže je kedykoľvek oprávnený kontrolovať, hodnotiť a následne
po dohode s objednávateľom súťaže nepripustiť do súťaže alebo zo súťaže vylúčiť príspevky
podľa predchádzajúcej vety tohto bodu, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať
dôvody takéhoto jeho rozhodnutia.
Každý účastník súťaže, ktorý vložil/sprístupnil príspevok podľa písm. d) bodu 5 tohto
súťažného poriadku, zodpovedá za to, že je jediným autorom ním sprístupneného príspevku
a že tento ním sprístupnený príspevok neporušuje žiadne práva tretích osôb (spomenutých
osôb, spoluautorov či autorov diel v príspevku zachytených) ani iné zákonné podmienky. Pred
sprístupnením príspevku je každý účastník súťaže povinný si overiť, že s jeho použitím
(sprístupnením) v tejto súťaži vedome súhlasili všetky prípadné dotknuté tretie osoby (ktorých
sa tento príspevok týka), tiež, že boli tieto osoby oboznámené s týmto súťažným poriadkom
a pravidlami Vernostného programu Mastercard Priceless Specials – Slovenská republika
a súčasne musí byť pripravený a spôsobilý tento súhlas tretích osôb na výzvu organizátora
súťaže doložiť.
8.

Účastník súťaže, ktorý nesplnil všetky podmienky účasti v súťaži alebo ktorý konal v rozpore
s týmto súťažným poriadkom, bude zo súťaže vylúčený. Ak sa preukáže, že takýto účastník
súťaže sa napriek uvedenému stal výhercom v súťaži, zanikne mu nárok na výhru. V prípade
podozrenia na podvodné správanie zo strany účastníka súťaže si organizátor súťaže
vyhradzuje právo takéhoto účastníka súťaže zo súťaže vylúčiť. Výhra vylúčeného účastníka
súťaže bude odovzdaná ďalšiemu účastníkovi súťaže v poradí (náhradníkovi) určenému
podľa tohto súťažného poriadku.

9.

Uzávierka súťaže na určenie jedného (1) výhercu jednej (1) výhry v súťaži podľa tohto
súťažného poriadku bude dňa 12.12.2018 o 23:59:59 hod./min./s.

10. Najneskôr do pätnásť (15) kalendárnych dní od uzávierky súťaže podľa bodu 9 tohto
súťažného poriadku organizátor súťaže a objednávateľ súťaže určia spomedzi všetkých
účastníkov súťaže (t. j. spomedzi všetkých ich príspevkov zaradených do súťaže podľa písm.
d) bodu 5 tohto súťažného poriadku), ktorí do termínu uzávierky súťaže splnili riadne a včas
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všetky podmienky účasti v súťaži podľa písm. a) až d) bodu 5 tohto súťažného poriadku,
spôsobom podľa bodu 7 tohto súťažného poriadku jedného (1) výhercu jednej (1) výhry
uvedenej v tomto bode a príslušný počet náhradníkov tohto výhercu podľa poradia ich
určenia

Výhra v súťaži podľa tohto súťažného poriadku:
„Pobyt v lyžiarskom stredisku Kitzbühel
počas pretekov 79th Hahnenkamm World Cup Race Weekend“ pre dve (2) osoby
(t.j. pre výhercu a/alebo ním určené osoby – uvedené v príspevku výhercu, ktoré s ich účasťou
na čerpaní výhry vyjadrili súhlas“
v termíne od 24.01.2019 do 26.01.2019
Pobyt pre dve (2) osoby v lyžiarskom stredisku Kitzbühel
počas pretekov 79th Hahnenkamm World Cup Race Weekend pozostáva :
•
•
•
•
•
•
•

doprava z Bratislavy do miesta pobytu Kitzbühel a späť autobusovou dopravou
ubytovanie na dve noci v 4* hoteli
luxusná večera počas dvoch dní pobytu
sledovanie Slalom Race (Runa 1&2) z tribúny Mastercard
Apres –ski a ohňostroj
Lyžovanie v Kitzbühelských Alpách
Priceless prekvapenie

Organizátor súťaže je oprávnený kedykoľvek jednostranne doplniť alebo zmeniť podmienky
čerpania výhry a tiež náplň (termín konania, program, súvisiace plnenia a pod.) samotnej
výhry (Pobyt v lyžiarskom stredisku Kitzbühel) podľa jeho vlastného uváženia.
Všetky popisy a vyobrazenia výhry v tejto súťaži majú len ilustračnú povahu.
Organizátor súťaže sám neorganizuje pre výhercu a/alebo ním určené osoby tento Pobyt
v lyžiarskom stredisku Kitzbühel (zájazd), ale len uhrádza cenu tohto zájazdu. Z uvedeného
dôvodu organizátor súťaže nezodpovedá účastníkom tohto zájazdu za jeho priebeh.
Cestu z trvalého bydliska do Bratislavy a späť si hradí výherca a/alebo ním určené osoby z vlastných
prostriedkov ! Súčasťou výhry je štandardné cestovné poistenie výhercu a/alebo ním určených osôb !!
Výherca a/alebo ním určené osoby sa zúčastnia pobytu na vlastnú zodpovednosť, pričom sú povinní
riadiť sa a dodržiavať pokyny zástupcov organizátora zájazdu, zástupcov objednávateľa súťaže a ich
zmluvných partnerov !!!
Organizátor súťaže odporúča výhercovi a/alebo ním určeným osobám ich ostatné príslušné poistenia
(nad rámec štandardného cestovného poistenia účastníka zájazdu) zabezpečiť vopred na ich vlastné
náklady.
Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadnu škodu na majetku a zdraví výhercu a/alebo ním určených
osôb, ktorá im prípadne vznikne počas cesty z trvalého bydliska do miesta pobytu Kitzbühel a späť ako aj
počas ich pobytu v Kitzbühel. Organizátor súťaže rovnako nezodpovedá za žiadnu škodu na majetku
a zdraví tretích osôb, ktorú prípadne spôsobí výherca a/alebo ním určené osoby počas cesty z trvalého
bydliska do miesta pobytu Kitzbühel a späť ako aj počas ich pobytu v Kitzbühel.
Každé dieťa (výhercom určená osoba) musí sprevádzať jeho rodič resp. rodičom splnomocnená dospelá
osoba.
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11. Výherca bude o svojej výhre v súťaži informovaný prostredníctvom kontaktov, ktoré výherca
uviedol v jeho registračnom formulári účastníka vernostného programu, a to najneskôr do
dvadsiatich (20) kalendárnych dní od uzávierky súťaže.
V prípade, že určený výherca nebude reagovať na správu o jeho výhre v tejto súťaži, a to ani
na tretí (3) pokus o kontakt s ním, tak tento výherca bude zo súťaže vylúčený a jeho výhra bude
odovzdaná ďalšiemu účastníkovi súťaže v poradí (náhradníkovi) určenému podľa tohto
súťažného poriadku.
12. Výhercovi bude jeho výhra v súťaži odovzdaná len za podmienky, ak výherca potvrdí svoj
súhlas s výhrou v súťaži spôsobom stanoveným organizátorom súťaže pri oznámení o výhre
v súťaži. V prípade, ak výherca nepotvrdí svoj súhlas s výhrou v súťaži stanoveným
spôsobom, tak tento výherca bude zo súťaže vylúčený a jeho výhra bude odovzdaná ďalšiemu
účastníkovi súťaže v poradí (náhradníkovi) určenému podľa tohto súťažného poriadku.
Výhra v tejto súťaži bude odovzdaná určenému výhercovi zo strany organizátora súťaže
prostredníctvom jeho zástupov osobne, a to v dohodnutom termíne a mieste ich spločného
stretnutia. Ak sa výherca nedostaví bez predchádzajúceho ospravedlnenia na dohodnuté
miesto stretnutia podľa tohto bodu alebo na tomto stretnutí odmietne výherca prevziať výhru
z akýchkoľvek dôvodov, tak táto jeho výhra bude odovzdaná ďalšiemu účastníkovi súťaže
určenému podľa tohto súťažného poriadku.
Organizátor súťaže nezodpovedá za nemožnosť kontaktovať výhercu za účelom oznámenia
výhry v súťaži a tiež za účelom odovzdania a/alebo doručenia výhry výhercovi, ďalej
organizátor súťaže nezodpovedá ani za nemožnosť odovzdania výhry výhercovi, a to
z dôvodov spočívajúcich na strane výhercu (účastníka súťaže) alebo poskytovateľa služieb
elektronických komunikácií, poskytovateľa poštových služieb, resp. iného doručovateľa.
Výhru v súťaži nie je možné zameniť za peňažnú hotovosť, resp. požadovať namiesto nej
akékoľvek iné plnenie, pokiaľ sa organizátor súťaže nerozhodne inak.
13. Sprístupnením osobných údajov prostredníctvom vyplnenia registračného formulára
účastníka Vernostného programu Mastercard Priceless Specials – SR podľa tohto súťažného
poriadku a jeho následnou aktívnou účasťou v súťaži vyjadruje a potvrdzuje účastník súťaže
výslovný súhlas s jeho účasťou v súťaži, s prípadnou výhrou v súťaži a s jej prijatím, a to
všetko podľa pravidiel uvedených v tomto súťažnom poriadku.
14. Sprístupnením osobných údajov prostredníctvom vyplnenia registračného formulára
účastníka Vernostného programu Mastercard Priceless Specials – SR podľa tohto súťažného
poriadku a jeho následnou aktívnou účasťou v súťaži dáva (udeľuje) účastník súťaže (držiteľ
platobnej karty) ako dotknutá osoba výslovný bezodplatný súhlas spoločnosti Mastecard
Europe SA, so sídlom v Chaussée de Tervuren, 198A B-1410 Waterloo, Belgicko ako
prevádzkovateľovi (objednávateľovi súťaže) a spoločnosti MAYER/McCANN-ERICKSON,
s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 05 Bratislava, IČO: 31 374 093, zap. v OR OS BA I, odd. Sro, vložka
č. 7143/B ako sprostredkovateľovi (organizátorovi súťaže) podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a súvisiacich všeobecne záväzných predpisov platných na území
SR na spracúvanie (vrátane zaradenia do elektronickej databázy) ním poskytnutých osobných
údajov v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska, vek, číslo telefónu, e-mailová adresa
a číslo platobnej karty, na účely realizácie a organizácie súťaže, jej prezentácie a vyhodnotenia,
preverenia platnosti účasti v súťaži, odovzdania výhry v súťaži,ako aj prezentácie a propagácie
objednávateľa súťaže a jeho podnikateľských a nepodnikateľských aktivít, na organizovanie
ďalších obchodných a marketingových akcií objednávateľa súťaže a zasielanie uvedeného sa
týkajúcich informácií, a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií (priamy marketing)
podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a zákona č. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách s tým, že k týmto vyššie uvedeným osobným údajom
účastníka súťaže môžu byť priradené aj ďalšie údaje.
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Sprístupnením osobných údajov prostredníctvom vyplnenia registračného formulára
účastníka Vernostného programu Mastercard Priceless Specials – SR podľa tohto súťažného
poriadku a jeho následnou aktívnou účasťou v súťaži účastník súťaže ako prípadný výherca,
t. j. pre prípad jeho výhry v súťaži, tiež bezodplatne udeľuje (dáva) výslovný osobitný súhlas,
v zmysle ust. § 12 Občianskeho zákonníka platného na území SR, objednávateľovi súťaže a
organizátorovi súťaže s vyhotovením a so zverejnením/sprístupnením verejnosti a šírením
jeho podobizní (fotografií) a zvukovo-obrazových záznamom (spotov) jeho osoby a jeho
prejavov osobnej povahy s uvedením (zverejnením) jeho krstného mena a časti adresy bydliska
(len mesto/obec) v súvislosti s jeho účasťou a výhrou v súťaži, s oznámením o výhre v súťaži,
s odovzdaním výhry v súťaži a tiež v súvislosti s jeho užitím výhry, a to všetko na
internetových stránkach organizátora súťaže, objednávateľa súťaže a ich zmluvných partnerov
a tiež v akýchkoľvek ďalších hromadných oznamovacích prostriedkoch bez časového
obmedzenia.
Účastník súťaže súčasne vyššie uvedeným spôsobom bezodplatne udeľuje (dáva) súhlas s tým,
aby tieto jeho osobné údaje boli vo vyššie uvedenom rozsahu a na vyššie uvedené účely
prenášané medzi prevádzkovateľom a jeho zmluvnými sprostredkovateľmi mimo územia SR,
avšak vždy len v rámci Európskej únie a spracovávané (vrátane zaradenia do elektronickej
databázy) aj prostredníctvom objednávateľom súťaže ako prevádzkovateľom určených a
poverených tretích osôb ako sprostredkovateľov (zmluvných partnerov objednávateľa súťaže),
a to všetko vždy na základe osobitnej písomnej zmluvy uzavretej s objednávateľom súťaže ako
prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a súvisiacich
všeobecne záväzných predpisov platných na území SR.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov a prejavov osobnej povahy účastníka súťaže vrátane
ich zverejnenia v určenom rozsahu udeľuje (dáva) účastník súťaže ako dotknutá osoba
dobrovoľne a bezodplatne na určenú dobu 5 rokov, pričom je možné ho kedykoľvek písomne
odvolať s účinnosťou ku dňu doručenia odvolania objednávateľovi súťaže alebo
organizátorovi súťaže. Osobné údaje a prejavy osobnej povahy účastníka súťaže sa smú
spracúvať len počas určenej doby, resp. kým súhlas nebude odvolaný. Účastník súťaže má vo
vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené zákonom č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a súvisiacimi všeobecne záväznými predpismi platnými na
území SR, a to predovšetkým (nie však výlučne) právo na informácie o stave spracúvania jeho
osobných údajov, právo na informácie o zdroji jeho osobných údajov, právo na odpis
spracúvaných údajov, právo na opravu, blokovanie, obmedzenie, likvidáciu a výmaz jeho
osobných údajov.
Osobné údaje bude spracovávať organizátor súťaže ako sprostredkovateľ pre objednávateľa
súťaže ako prevádzkovateľa, a to v elektronickej podobe vytvorením a spravovaním
elektronickej databázy osobných údajov účastníkov súťaže. Zabezpečenie a ochranu osobných
údajov pri spracovaní a ich prenose bude vykonávať organizátor súťaže v spolupráci
s objednávateľom súťaže.
V prípade pochybností o dodržiavaní práv dotknutých osôb pri spracovaní osobných údajov
účastníkov súťaže sa môže každý účastník súťaže ako dotknutá osoba obrátiť s vyššie
uvedenými zákonnými nárokmi na organizátora súťaže a objednávateľa súťaže, prípadne sa s
podnetom môže každý účastník súťaže ako dotknutá osoba obrátiť aj priamo na Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,
Slovenská republika.
Mastercard Europe SA, ChausseedeTervuren 198a Waterloo, Belgicko ako zmluvný partner
organizátora súťaže a súčasne ako prevádzkovateľ podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a súvisiacich všeobecne záväzných predpisov platných na území SR je
zodpovedný subjekt za zber, spracovanie a použitie osobných údajov držiteľov kariet ako
účastníkov súťaže v zmysle tohto súťažného poriadku. Viac informácií nájdete v osobitnom
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„Vyhlásení o ochrane osobných údajov“ (http://www.pricelessspecials.sk/oznamenie-oochrane-osobnych-udajov-sk.html).
15. Výhry do súťaže poskytla spoločnosť Mastercard Europe SA ako objednávateľ súťaže
v spolupráci so spoločnosťou MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o., ako organizátorom
súťaže a so spoločnosťou EXIsport s.r.o. ako zúčastneným partnerom vernostného programu.
16. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou ich účasťou v súťaži podľa tohto
súťažného poriadku. Výhru z tejto súťaže nemožno podľa ust. § 845 Občianskeho zákonníka
vymáhať súdnou cestou.
17. Ak účastník súťaže nesplní riadne a včas všetky podmienky účasti v súťaži a riadne a včas
všetky podmienky na prevzatie výhry podľa tohto súťažného poriadku, nemá nárok na
odovzdanie výhry a bude z účasti v súťaži vylúčený. Účastník súťaže, ktorý
nesprístupnil/neuviedol v jeho registračnom formulári účastníka Vernostného programu
Mastercard Priceless Specials – Slovenská republika jeho platnú e-mailovú adresu, resp. ďalšie
kontaktné údaje, stráca nárok na výhru.
18. Tento súťažný poriadok je prístupný na internetovej stránke Vernostného programu
Mastercard Priceless Specials – Slovenská republika – www.pricelessspecials.sk v sekcii
„AKCIE“.
19. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek počas termínu konania súťaže zmeniť
tento súťažný poriadok a všetky podmienky súťaže v ňom obsiahnuté, a to vrátane práva
ukončiť súťaž bez náhrady, a to s účinnosťou ku dňu zverejnenia týchto zmien. Všetky zmeny
súťažného poriadku podľa tohto bodu organizátor súťaže zverejní a sprístupní verejnosti
spôsobom podľa bodu 18 tohto súťažného poriadku.
20. Počas termínu konania súťaže je zo strany organizátora súťaže, objednávateľa súťaže
a prípadných ďalších ich zmluvných partnerov (podieľajúcich sa na organizovaní súťaže)
zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov súťaže a bankového tajomstva.
21. Ustanovenia tohto súťažného poriadku, prevádzkovanie, samotný priebeh, ukončenie a
vyhodnotenie výsledkov súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
pokiaľ v tomto súťažnom poriadku nie je výslovne uvedené inak.
22. Súťaž organizovaná organizátorom súťaže pre objednávateľa súťaže podľa tohto súťažného
poriadku nie je akýmkoľvek spôsobom sponzorovaná, organizovaná alebo spojená
s akoukoľvek internetovou sociálnou sieťou. Účastník súťaže berie na vedomie, že poskytuje
svoje osobné údaje v súvislosti s jeho účasťou v súťaži výlučne len organizátorovi súťaže a
objednávateľovi súťaže, a nie akejkoľvek internetovej sociálnej sieti.
23. Hodnota výhry v súťaži podľa tohto súťažného poriadku prevyšujúca zákonom č. 595/2003
Z.z. stanovenú nezdaniteľnú časť výhry vo výške 350,– EUR (t. j. len hodnota výhry
prevyšujúca túto nezdaniteľnú časť výhry) je príjmom výhercu podliahajúcim dani z príjmov
podľa zákona č. 595/2003 Z. z.. Za splnenie tejto daňovej povinnosti zodpovedá výherca,
ktorému táto daňová povinnosť vznikla.
V Bratislave dňa 12. 11. 2018
MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o.
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