
Pravidlá súťaže „Vyhraj poukaz v hodnote 40 € na nákup u Evolution Group“ 
 

Usporiadateľ spotrebiteľskej súťaže  

Usporiadateľom spotrebiteľskej súťaže je spoločnosť Evolution Group CZ s.r.o., so sídlom Jablonec 

nad Nisou, Dolní náměstí 397/6, PSČ 466 01, IČO: 28700295 (ďalej tiež „Usporiadateľ“).  

Trvanie spotrebiteľskej súťaže 

Súťaž prebieha od 4.4. do 30.4.2019.  

Účastníci súťaže 

Účastníkom súťaže môže byť právnická osoba so sídlom v Českej a Slovenskej republike a fyzická 

osoba s doručovacou adresou na území Českej a Slovenskej republiky (ďalej len „Účastník“). Súťaže sa 

nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Evolution Group CZ s.r.o., ani ktokoľvek ďalší, kto sa 

podieľa na organizácii tejto súťaže.   

Podmienky súťaže 

Súťaž prebieha online na webovej stránke spoločnosti Evolution Group CZ s.r.o.: 

www.evolutiongroup.sk/soutez . Účastník sa do súťaže zapojí zodpovedaním súťažnej otázky a 

vyplnením kontaktného formulára.  

Podmienkou účasti v súťaži nie je zakúpenie tovaru alebo služieb či zaplatenie akéhokoľvek iného 

vkladu. 

 

Postup pri vyhlásení a odovzdávaní cien  

Losovanie súťažnej ceny prebehne 2.5.2019 v sídle Usporiadateľa. Výhercu vylosuje počítač 

prostredníctvom generátora náhodných čísel. Výherca bude následne kontaktovaný e-mailom a bude 

mu zaslaný darčekový poukaz v PDF formáte v hodnote 40 € na nákup tovaru na e-shope 

www.evolutiongroup.sk. Darčekový poukaz bude obsahovať unikátny zľavový kód.  

Osobné údaje 

Účastník udeľuje Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: 

meno, priezvisko a e-mail. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, odvolanie súhlasu je účinné 

v okamihu doručenia odvolania súhlasu Usporiadateľovi.   

Účastník zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby ním nahlásené osobné údaje boli po dobu 5 rokov od 

začiatku súťaže použité a spracované v plnom rozsahu k účelom vyššie uvedeným i prostredníctvom 

tretích osôb poverených vyhlasovateľom, najmä agentúrami a partnermi zaisťujúcimi túto súťaž 

a marketingové služby.   

Súťažiaci má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomnou žiadosťou 

doručenou na adresu sídla Usporiadateľa. Odvolanie súhlasu behom trvania súťaže povedie 

k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Súťažiaci má ďalej práva podľa § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., 

t.j. najmä právo prístupu k informáciám o spracovaní údajov, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, 

zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako aj právo na náhradu prípadnej ujmy podľa príslušných 

právnych predpisov.  

Súťažiaci má právo obrátiť sa na vyhlasovateľa alebo priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov, 

na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v prípade podozrenia z porušenia svojich práv.  
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Účasťou v súťaži udeľuje Účastník pre prípad, že sa stane výhercom hlavnej výhry, vyhlasovateľovi 

súhlas s uverejnením svojho mena a priezviska.  

 

Ostatné ustanovenia a podmienky 

Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v súťaži. 

Osoby nesplňujúce podmienky účasti v súťaži alebo jednajúce v rozpore s pravidlami nebudú do 

súťaže zaradené. 

Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži.  

Usporiadateľ nie je zodpovedný za stratu či nedoručenie cien účastníkom. 

Za ceny nie je možné požadovať finančnú náhradu. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu trvania akcie zmeniť pravidlá či súťaž úplne 

zrušiť bez udania dôvodu.  

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok 

stanovených pre účasť v súťaži a obdržaní ceny.  

Usporiadateľ súťaže nepreberá voči Účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na 

akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa než uvedené v týchto pravidlách. 

Pravidlá súťaže sú po celú dobu trvania akcie uverejnené na webovej stránke 

www.evolutiongroup.sk.  

Táto súťaž a právne vzťahy z týchto pravidiel vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Českej 

republiky. 

Pravidlá súťaže budú dostupné online behom súťaže do 2.5.2019. 

 

V Jablonci nad Nisou dňa 3.4.2019  
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