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Všeobecné podmienky súťaže 

"Zažeň nudu v záhrade" 

 

Tieto Všeobecné podmienky (ďalej len "Podmienky") súťaže s názvom ako "Zažeň nudu v záhrade" (ďalej len 

„Súťaž“) upravujú podmienky účasti na Súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej 

realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov Súťaže a usporiadavateľa Súťaže. 

 

Článok 1 

Usporiadateľ Súťaže 

 

1.1. Usporiadavateľom Súťaže je spoločnosť: KULLA SK, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 110/B, 821 01 

Bratislava, IČO: 31 321 003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č. 

2567/B (ďalej len "Usporiadavateľ"). 

 

Článok 2 

Miesto a čas konania Súťaže 

 

2.1. Súťaž prebieha on-line vo virtuálnom priestore na facebookovej stránke Uporiadateľa 

https://www.facebook.com/kulla/ (ďalej len „Miesto konania“ alebo „Facebooková stránka Súťaže“) v 

období uvedenom na Facebookovej stránke Súťaže (dátum je uvedený v príspevku) (ďalej len „Čas konania 

Súťaže“). Usporiadavateľ si vyhradzuje Čas konania Súťaže jednostranne predĺžiť alebo skrátiť. 

 

 

Článok 3 

Účasť na Súťaži 

 

3.1. Zúčastniť sa na Súťaži ako súťažiteľ môže iba osoba staršia ako 18 rokov (fyzická osoba mladšia ako 18 

rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu, ktorý môže preukázať Usporiadavateľovi na jeho 

požiadanie), ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je plne spôsobilá k právnym úkonom, splní 

prípadné dodatočné podmienky uvedené na Facebookej stránke Súťaže a prejaví príslušným spôsobom vôľu 

zúčastniť sa Súťaže, napr. poskytnutím, zverejnením príspevku na Facebookej stránke Súťaže (ďalej len 

„Súťažiaci“ v jednodnom alebo množnom čísle). Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto bode, nie 

sú oprávnené sa Súťaže zúčastniť a môžu byť zo Súťaže kedykoľvek Usporiadavateľom vyradené. 

 

3.2. Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť len jedenkrát počas celého času trvania Súťaže. Výhercom sa 

Súťažiaci môže stať iba raz. 

 

3.3. Usporiadateľ môže na základe svojho vlastného uváženia vylúčiť z účasti na Súťaži (a zo zverejnenie na 

Facebookovej stránke Súťaže) všetky a akékoľvek príspevky Súťažiaceho alebo tretích osôb, ktoré sú aj napriek 

odpovedi na uvedenú otázku v ostatnej časti hanlivé, urážlivé alebo iným spôsobom nevhodné alebo priečiace 

sa dobrým mravom alebo zákonu, sú v rozpore s ochranou osobných údajov alebo ochranou osobnosti tretích 

strán alebo sú nepravdivé. Usporiadateľ môže vylúčiť príspevok aj v prípade, ak existuje len podozrenie, že 

príspevok napĺňa vlastnosti uvedené v predchádzajúcej vete. 

 

3.4 Do Súťaže o výhernú cenu bude zaradený každý Súťažiteľ, ktorý v Čase konania Súťaže splní všetky 

podmienky účasti na Súťaži podľa týchto Podmienok, doručí/zverejní príspevok na Facebookej stránke Súťaže  

a ktorého príspevky nebudú vyradené zo súťaže v súlade s týmito Podmienkami. 

 

3.5 Účasťou na Súťaži Súťažiaci súhlasí so spracúvaním a v prípade výhry v Súťaži aj so zverejnením jeho/jej 

osobných údajov podľa týchto Podmienok. 

 

3.6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z účasti na Súťaži každého 

súťažiaceho, ktorý nespĺňa alebo poruší podmienky účasti na Súťaži alebo tieto Podmienky. Usporiadateľ 

zároveň vylúči Súťažiaceho, ktorý: (i) svojím konaním v Súťaži porušuje právne predpisy (najmä využíva 
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nepovolené technické prostriedky alebo iné podvodné konanie), (ii) zúčastní sa na Súťaži v mene tretej osoby, 

(iii) uvedie nepravdivé údaja o jeho osobe (Údaje ako sú definované ďalej), (iv) zúčastní sa Súťaže 

prostredníctvom profesionálnych výherných služieb alebo obdobných služieb; alebo (v) pokúsi sa uspieť v Súťaži 

iným podvodným konaním v rozpore s pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť 

účastníka, ktorého správanie či profil na Facebooku vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania 

(napr.: duplicitné účty na Facebooku). Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka Súťaže, 

ktorého správanie či Facebookový profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook. V prípade zistenia tohto 

porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené 

až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook. Rozhodnutie Usporiadateľa o 

vylúčení Súťažiaceho, resp. nezaradení záujemcu o účasť v Súťaži, je konečné a Usporiadavateľ o ňom nemusí 

osobitne informovať vylúčenú/nezaradenú osobu. 

 

 

Článok 4 

Vyhodnotenie a oznámenie o výhra v Súťaži a odovzdanie výhry 

 

4.1. Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorý bude náhodne vybratý žrebovaním zo všetkých Súťažiacich 

zapojených do Súťaže, splní všetky podmienky účasti na Súťaži a bude reagovať v určenej lehote na výzu 

Usporiadavateľa podľa bodu 5.3 týchto Podmienok (ďalej len „Výherca“). Žrebovanie bude vykonané 

Usporiadateľom bez prítomnosti verejnosti náhodným výberom.  

 

4.2. Meno vyžrebovaného Súťažiaceho zverejní Usporiadavateľ označením jeho facebookového mena v 

komentári pod príspevkom, pod ktorým sa vyžrebovaný Súťažiaci zapojil do Súťaže a zverejnením jeho mena, 

priezvisko a príp. titulu v samostatnom príspevku s vyhodnotením Súťaže na Facebookovej stránke Súťaže.  

 

4.3. Vyžrebovaného Súťažiaceho bude Usporiadavateľ kontaktovať písomne osobnou správou na webovej 

stránke facebooku (cez Messenger), na ktorú je vyžrebovaný Súťažiaci povinný reagovať v lehote najneskôr do 

48 hodín od odoslania správy Usporiadavateľom. Vyžrebovaný Súťažiaci sa stane Výhercom po reagovaní na 

správu v uvedenej lehote. V prípade, že vyžrebovaný Súťažiaci nebude na správu o výhre reagovať do 48 hodín, 

stráca právo na výhru v Súťaži. Usporiadavateľ si následne vyhradzuje právo po márnom uplynutí lehoty 

uvedenej v prvej vete tohto bodu vykonať opakované žrebovanie podľa bodu 4.1. týchto Podmienok  za účelom 

náhodného výberu ďalšieho Súťažiaceho, ktorý sa môže stať Výhercom Súťaže v prípade, že bude na výzvu 

Usporiadavateľa reagovať vo vyššie uvedenej lehote.  Na ďalšieho vyžrebovaného Súťažiaceho v poradí platia 

analogicky ustanovenia tohto bodu a po márnom uplynutí lehoty môže Usporiadavateľ znovu opakovať 

žrebovanie, a to bez obmedzenia. 

 

4.4. V Súťaži môže byť vyžrebovaný len jeden Výherca. Súťaž končí zverejnením Výhercu na Facebookej 

stránke Súťaže. 

 

4.5. Výherca v Súťaži získa od Usporiadavateľa pestovateľský balíček v hodnote do 20,- EUR (slovom: dvadsať 

eur) vrátane DPH (ďalej len "Výhra"). Výhru do Súťaže venuje Usporiadavateľ Súťaže. 

 

4.6. Výhra v Súťaži nie sú vymáhateľná súdnou cestou a nie je prevoditeľná na tretie osoby. Na Výhru nevzniká 

právny nárok. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.  

 

Článok 5 

Odovzdanie výhry 

 

5.1. Výhru si musí Výherca uplatniť a prevziať od Usporiadavateľa najneskôr do 3 mesiacov od odoslania výzvy 

Usporiadavateľa Výhercovi v zmysle bodu 4.3 týchto Podmienok; po márnom uplynutí tejto lehoty si 

Usporiadavateľ vyhradzuje právo Výhru neodovzdať. 

 

5.2. Výherca je povinný poskytnúť Usporiadavateľovi  potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania výhry. 

Usporiadavateľ je oprávnený pri kontaktovaní vyžrebovaného Súťažiaceho požadovať súhlas so spracúvaním 

jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, emailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska 

(spolu ako "Údaje"), a to za účelom zverejnenia výhry tejto osoby na Facebookovej stránke Súťaže, ako aj za 

účelom kontaktovania, odovzdania a doručenia výhry (pokiaľ si výhru Výherca nevyzdvihne osobe v priestoroch 

Usporiadavateľa). 
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5.3. Poskytnutie Údajov je dobrovoľné a vyžrebovaný Súťažiaci nie je povinný ich Usporiadavateľovi poskytnúť; 

neposkytnutie Údajov však bude považované za neposkytnutie súčinnosti, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie 

výhry. Neposkytnutie Údajov vyžrebovaným Súťažiacim, resp. Výhercom, tak spôsobuje zánik jeho práva na 

výhru. Údaje budú Usporiadavateľom spracúvané po dobu 2 mesiacov odo dňa odovzdania výhry Výhercovi, 

najviac však po dobu jedného roka odo dňa ich poskytnutia Usporiadavateľovi. 

 

5.4. Poskytnutím vyššie uvedených Údajov udeľuje vyžrebovaný Súťažiaci, resp. Výherca, súhlas 

Usporiadavateľovi na spracúvanie týchto Údajov podľa týchto Podmienok a súhlas na zverejnenie Údajov v 

rozsahu meno a priezvisko, príp. titul (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na Facebookovej 

stránke Súťaže a/alebo na štandardnej webovej stránke Usporiadavateľa (www.kulla.eu). 

 

 

Článok 6 

Ďalšie podmienky Súťaže 

 

6.1. Usporiadateľ Súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá Súťaže (tieto Podmienky) 

kedykoľvek v priebehu jej trvania, Súťaž prerušiť alebo ju úplne zrušiť; to všetko okamžite a bez osobitného 

informovania Súťažiacich. 

 

6.2. Prípadné námietky s priebehom Súťaže je možné Usporiadavateľovi zaslať písomne na adresu síla uvedenú 

v čl. 1 týchto Podmienok, a to najneskôr do 3 pracovných dní od skončenia Súťaže. Námietky podané neskôr 

nebudú brané do úvahy. 

 

6.3. Usporiadateľ Súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na Súťaži (najmä 

funkčnosť Facebookovej stránky Súťaže). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná 

informácia o Výhre a za doručenie Výhry zaslanej prostredníctvom doručovateľa poštových služieb. 

 

 

Článok 7 

Ochrana osobných údajov 

 

7.1. Odpovedaním pod post na Facebookovej stránke Súťaže Súťažiaci, resp. záujemca o účasť v Súťaži (ďalej 

ako "Dotknutá osoba"), udeľuje Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“) a Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlas so spracúvaním jeho/jej osobných údajov v 

rozsahu meno, priezvisko, príp. titul, a v prípade jeho vyžrebovania pre Výhru súčasne aj v rozsahu adresa 

bydliska, emailová adresa a telefonický kontakt a príp. ďalších Údajov uvedených vyššie (ďalej len "Osobné 

údaje"). Súhlas Dotknutej osoby k spracúvaniu jej Osobných údajov podľa tohto bodu sa udeľuje od udelenia 

súhlasu, počas celého Času trvania Súťaže až do uplynutia 3 mesiacov od skončenia Súťaže alebo do zrušenia 

Súťaže Usporiadavateľom (pokiaľ bude Súťaž zrušená). V prípade Výhercu sa súhlas so spracúvaním Osobných 

údajov udeľuje na dobu podľa predchádzajúcej vety, avšak najmenej do prevzatia Výhry. Právnym dôvodom 

spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby je výlučne súhlas Dotknutej osoby.  

 

7.2. Účel spracúvania Osobných údajov je realizácia Súťaže vrátane odovzdania Výhry Výhercovi. Usporiadateľ 

ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že Osobné údaje použije iba na účely uvedené v predchádzajúcej vete. 

Usporiadavateľ nebude profilovať Osobné údaje ani ich nebude prenášať do tretích krajín v zmysle ZoOÚ a 

Nariadenia. 

 

7.3. Poskytnutie Osobných údajov je čiste dobrovoľné na základe dobrovoľného súhlasu Dotknutej osoby a 

Usporiadateľ ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Dotknutá osoba má právo jej súhlas  so 

spracúvaním jej Osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to písomne alebo emailom na kontakty uvedené v bode 

7.4. tohto článku Podmienok. Odvolaním súhlasu so spracúvaním Osobných údajov automaticky končí účasť 

Dotknutej osoby v Súťaži a stráva možnosť získať Výhru. 

 

7.4. Kontaktné údaje Usporiadavateľa vo veciach ochrany osobných údajov sú nasledujúce: Trnavská cesta 

110/B, 821 01 Bratislava (pre písomný kontakt) a emailová adresa: kulla@kulla.eu. 



4 
 

7.5.  Súťažiaci má ako dotknutá osoba v zmysle ZoEK právo (i) požadovať prístup k osobných údajom, (ii) na 

opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

(v) namietať spracúvanie osobných údajov, (vi) na prenosnosť osobných údajov, a (vii) podať sťažnosť 

dozornému orgánu, ktorým je úrad na ochrany osobných údajov Slovenskej republiky, resp. podať návrh na 

začatia konania podľa § 100 ZoOÚ. Práva dotknutej osoby sú upravené najmä v druhej hlave ZoOÚ a v zmysle 

tohto bodu zahŕňajú napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať napr. vo všeobecne zrozumiteľnej 

forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje 

o dotknutej osobe spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných 

údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod. 

 

7.6. Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Usporiadateľovi, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je 

Súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Usporiadateľa. Uvedením nepravdivých údajov 

Usporiadavateľovi nevznikne, resp. okamžite zanikne, účasť Súťažiaceho v Súťaži a stráca právo na Výhru. 

 

7.7. Usporiadavateľ nebude získané osobné údaje prenášať do tretích krajín v zmysle ZoOÚ a nebude vykonávať 

profilovanie osobných údajov. Usporiadavateľ môže osobné údaje sprístupniť externej účtovnej spoločnosti 

vykonávajúcej účtovné a daňové služby Usporiadavateľovi a v zmysle bodu 4.2 týchto Podmienok návštevníkom 

Facebookovej stránky Súťaže v rámci vyhodnotenia Súťaže oznámením Výhercu, to však len v rozsahu meno, 

priezvisko a príp. titul, Výhercu. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1. Usporiadavateľ si vyhradzuje právo tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť. 

 

8.2. Každý Súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s celým znením týchto 

Podmienok vrátane informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov (čl. 7), že im porozumel a súhlasí s 

nimi.  

 

8.3 Usporiadateľ  Súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, 

spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah. 

 

8.4 V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže zo strany Súťažiteľa, Výhercu či tretej osoby, 

o ďalšom postupe rozhodne záväzne Usporiadateľ. Žiadna osoba nemá nárok na účasť v Súťaži a Usporiadateľ si 

vyhradzuje právo ktorúkoľvek osobu zo Súťaže vylúčiť alebo Súťaž kedykoľvek ukončiť, a to aj bez osobitného 

oznámenia. 

 

8.5 Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Facebookovej stránke Súťaže, na webovej 

stránke Usporiadavateľa alebo dňom vyhlásenia Súťaže, podľa toho ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. 


