
Pravidlá súťaže 
Odfoť sa s monopostom
A. Úvodné ustanovenia
Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. – Záluží 1, 436 01 Litvínov, IČO: 27597075, DIČ: 
CZ699000139, zápis v OR na KS v Ústí nad Labem, spisová značka 24430 C.

Prevádzkovateľom súťaže, ktorý má na starosti technickú a organizačnú stránku súťaže, je Story TLRS s.r.o. IČO: 04160754, 
Praha 6, Heleny Malířové 285/2. C 243445 vedená na Mestskom súde v Prahe. 

Predmetom týchto pravidiel súťaže je úprava právneho vzťahu medzi súťažiacim a vyhlasovateľom, resp. 
prevádzkovateľom súťaže. Zapojením sa do súťaže prejavuje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich 
dodržiavať. 

B. Podmienky účasti
Pre účasť na súťaži je nutné splniť nasledujúce podmienky:

  vek minimálne 18 rokov

   súťažiaci pred vstupom do súťaže musí byť vlastníkom osobného profilu na sociálnych sieťach 
od spoločnosti Meta zriadeného v súlade s podmienkami spoločnosti Meta

  súhlas s týmito pravidlami súťaže a ich dodržiavanie

   dodržiavanie podmienok spoločnosti Meta

Obdobie trvania súťaže je od 15. 11. 2022 (utorok) do 7. 12. 2022 (streda) do 23:00:00. 

Súťažiaci je oprávnený zapojiť sa do súťaže iba raz, a to prostredníctvom vlastného autentického profilu na sociálnej sieti 
Instagram alebo Facebook. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa, prevádzkovateľa súťaže aj osoby v zmluv-
nom vzťahu s vyhlasovateľom a jeho dcérskymi spoločnosťami. PODMIENKOU ÚČASTI NA SÚŤAŽI NIE JE KÚPA TOVARU, 
SLUŽIEB ČI ZAPLATENIE AKÉHOKOĽVEK INÉHO VKLADU DO SÚŤAŽE.



C. Mechanika súťaže a výhry
Výhercovia budú vybraní prevádzkovateľom súťaže. Súťažná úloha predstavuje: Súťažiaci bude zdieľať fotografiu mono-
postu Alfa Romeo F1 Team ORLEN na svojom profile do Story s #F1naORLENBenzina a označením profilu Orlenbenzina_
sk. Súťažná úloha musí byť splnená v požadovanej forme a s požadovanými parametrami a musí byť verejne dostupná 
v období trvania súťaže.

Prevádzkovateľ vyberie celkovo 5 výhercov každý pondelok o 22. hodine podľa tejto mechaniky: Každý pondelok o 22. ho-
dine bude zvolených 5 fotografií s #F1naORLENBenzina podľa výberu poroty zloženej zo zástupcov vyhlasovateľa Súťaže. 
Výherca vyhrá balíček merchandisingu od Alfa Romeo F1 Team ORLEN.

Mená výhercov budú do 5 pracovných dní po skončení súťaže oznámené v story profile Orlenbenzina_sk a výhercovia 
budú vyzvaní na udanie svojich kontaktných údajov do súkromných správ pre zaslanie výhry. Súťažiaci vstupom do súťaže 
s takýmto spôsobom zverejnenia v prípade výhry súhlasia. 

   Ak výherca nezareaguje do 24 hodín od vyhlásenia výhercov, výhra prepadá vyhlasovateľovi súťaže. Výhra prepadá 
vyhlasovateľovi tiež v prípade, že nebola dostatočne preukázaná totožnosť výhercu alebo ak bolo kedykoľvek pred odo-
vzdaním výhry zistené porušenie týchto pravidiel zo strany výhercu.

   Na získanie výhry v tejto súťaži nie je právny nárok. Výhry nemožno preplácať v hotovosti alebo požadovať výmenu za 
iný tovar. V prípade doručovania výhier bežnou poštovou alebo obdobnou prepravou na území Slovenskej republiky hra-
dí náklady na doručenie vyhlasovateľ. 

   V prípade, že výhru nebude možné doručiť na výhercom poskytnutú adresu z dôvodu na strane výhercu, je výherca 
povinný vyhlasovateľovi nahradiť náklady vynaložené na dopravu a zabalenie výhry.

D. Zodpovednosť usporiadateľa za priebeh súťaže a ochrana osobných údajov
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním 
a priebehom súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej Pravidiel. Vyhlasovateľ súťaže je opráv-
nený kedykoľvek v priebehu súťaže meniť jej Pravidlá, t. j. aj spôsoby určenia výhercu, druhy výhier, a vo výnimočných prí-
padoch súťaž aj zrušiť. Oprávnenie usporiadateľa zasahovať do priebehu súťaže zahŕňa aj právo usporiadateľa nepriznať 
súťažiacemu výhru v súťaži, ak bude mať usporiadateľ podozrenie, že súťažiaci porušil či sa pokúsil obísť Pravidlá súťaže. 
V takých prípadoch je Vyhlasovateľ oprávnený súťažiaceho vylúčiť zo súťaže, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. 
Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy Vyhlasovateľovi súťaže.

Výhru z tejto súťaže nemožno previesť na iného súťažiaceho alebo tretiu osobu. Výhry nemožno vymáhať súdnou cestou. 
Výhry nemožno vyplatiť v peniazoch ani za nich poskytnúť inú nepeňažitú náhradu. Vyhlasovateľ súťaže je súčasne opráv-
nený kedykoľvek v priebehu súťaže meniť druhy výhier. 

Táto súťaž sa riadi právnym poriadkom Českej republiky. 
Vyhlasovateľ je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti 
so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zá-
konom č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom osobných údajov súťažiaceho v rozsahu identi-
fikačných údajov (mena, priezviska), kontaktných údajov (telefónne číslo, e-mail), adresy bydliska a doplňujúcich údajov 
(súťažná odpoveď, IG profil).

Cieľom spracovania osobných údajov je realizácia zmluvného vzťahu v rámci účasti na súťaži a s tým sa spájajúcimi práv-
nymi nárokmi v prípade naplnenia podmienok na získanie výhry (realizácia a vyhodnotenie súťaže). 

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je súťažiaci ako dotknu-
tá osoba alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre účasť na súťaži, bez poskytnutia osobných údajov nie je 
možné sa na súťaži zúčastniť alebo ju zo strany prevádzkovateľa realizovať.

Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený odovzdávať osobné údaje súťažiaceho v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre realizáciu 
a vyhodnotenie súťaže alebo výkon ďalších povinností. Osobné údaje môže vyhlasovateľ odovzdávať osobám zaisťujúcim 
služby prevádzkovania súťaže a správu internetovej stránky, prípadne iným dodávateľom technológií.

Vyhlasovateľ odovzdáva osobné údaje tiež v prípade plnenia právnej povinnosti (napr. na žiadosť Polície SR) alebo pri 



ochrane svojich práv.

K odovzdaniu osobných údajov tretím osobám dochádza vždy v súlade s príslušnými právnymi predpismi a pri dodržaní 
najvyššieho štandardu ochrany osobných údajov, ktorý zaisťuje riadne zachovanie práv dotknutých osôb a ochranu ich 
súkromia.

Osobné údaje nebudú odovzdávané do krajín mimo EÚ, EHP či medzinárodným organizáciám a nebudú ani predmetom 
automatizovaného rozhodovania.

Vyhlasovateľ spracováva osobné údaje iba v čase nevyhnutnom na dosiahnutie príslušného účelu, najdlhšie však počas 2 
(dvoch) rokov od začatia súťaže alebo v čase stanovenom príslušnými právnymi predpismi. Po uplynutí obdobia uchová-
vania osobné údaje vymaže. 

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má súťažiaci nasledujúce práva:

  právo na prístup k osobným údajom;

   právo na opravu;

   právo na výmaz;

   právo na obmedzenie spracovania;

   právo podať námietku;

   právo na prenositeľnosť údajov;

   právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

   právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;

   právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. 

Vyhlasovateľ menoval zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá je súťažiacemu v prípade otázok či nezrov-
nalostí so spracovaním osobných údajov alebo na uplatnenie práv k dispozícii, a to na e-mailovej adrese osobniudaje@
orlenunipetrol.cz alebo na doručovacej adrese ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., Odbor ochrany informácií, 
Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.

E. Ostatné podmienky 
Vyhlasovateľ a prevádzkovateľ si vyhradzujú právo súťaž a výhry kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť, zrušiť či inak upra-
viť. Pravidlá súťaže môžu byť v priebehu súťaže menené alebo dopĺňané. Vyhlasovateľ ani prevádzkovateľ súťaže nezodpo-
vedajú za žiadne škody ani za žiadne majetkové či nemajetkové ujmy spôsobené prípravou či vykonávaním akýchkoľvek 
súťažných úkonov, účasťou na súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Vyhlasovateľ ani prevádzkovateľ súťaže 
neručí za stratu, nedoručenie, omeškanie alebo poškodenie výhry v prípade prepravy poštou. Vyhlasovateľ a prevád-
zkovateľ si vyhradzujú právo kedykoľvek v priebehu súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu vylúčiť súťažiaceho 
a zmazať jeho príspevky, a to pokiaľ súťažiaci poruší podmienky uvedené v týchto pravidlách, poruší podmienky prevád-
zkovateľa spoločnosti Meta alebo ak jeho konanie v rámci súťaže bude v rozpore s oprávnenými záujmami vyhlasovateľa, 
prevádzkovateľa alebo iných súťažiacich alebo bude v rozpore s právnym poriadkom Českej republiky či dobrými mravmi. 
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k spoločnosti Meta. Každý súťažiaci za-
pojením sa do súťaže oslobodzuje spoločnosť Meta od všetkých záväzkov s ňou súvisiacich. Spoločnosť Meta neposkytuje 
žiadnu používateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti alebo podnety súťažiacich. Všetky otázky, podnety, sťažnosti 
alebo pripomienky k súťaži môžu byť adresované iba na adresu prevádzkovateľa roman.kalecky@storytlrs.cz 

V Prahe dňa 14. 11. 2022

Veľa šťastia!


