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Pravidlá súťaže 
Súťaž PowderRain - 25 rokov firmy Hansgrohe CS s.r.o. na trhu 

 

• Súťaže o ceny usporiadateľa- spoločnosti Hansgrohe CS s.r.o., IČ: 636 779 20, so sídlom 
Dornych 54/47, Trnitá, 617 00 Brno, Česká republika, zapísanej v obchodnom registri 
pod sp. zn. C 31683 Krajského súdu v Brne (ďalej ako„Usporiadateľ“) na jeho 
internetových stránkach www.hansgrohe.sk/sutaz sa môže zúčastniť každý návštevník 
týchto webových stránok (ďalej len „účastník súťaže“). 

 
• Súťaž bude prebiehať v období 15. 8. 2020 – 15. 11. 2020, kedy bude na vyššie 

uvedených webových stránkach Usporiadateľa zverejnená súťažná otázka. Odpovede 
môžu účastníci súťaže zasielať na e-mailovú adresu: info@hansgrohe.sk.  
 

• Do losovania o ceny sa zaraďujú všetky správne odpovede, ktoré budú doručené na 
vyššie uvedenú e-mailovú adresu od 15. 8. 2020 do 15. 11. 2020, 23:59 hod. 
 

• Zo správnych odpovedí bude vylosovaných celkom 25 výhercov v každom kole 
losovania. Losovanie bude prebiehať v troch kolách. 
 

- 1.kolo losovania 15. 9. 2020 - 25 výhier (1x podpísaný majstrovský cyklistický dres 
od P. Sagana, 2x sprcha RaindanceSelect edícia P. Sagan, 3x podpísaná kniha Sagan: 
My World, 3x Orignal dres BOH, 3x cykl. vesta BOH, 3x cyklistický dres BOH Tour 
de France, 3x šiltovka BORA-hansgrohe, 7x kniha o teamu BORA-hansgrohe); 

 
- 2. kolo losovania 15. 10. 2020 - 25 výhier (1x podpísaný majstrovský cyklistický dres 

od P. Sagana, 2x sprcha RaindanceSelect edícia P. Sagan, 3x podpísaná kniha Sagan: 
My World, 3x Orignal dres BOH, 3x cykl. vesta BOH, 3x cyklistický dres BOH Tour 
de France, 3x šiltovka BORA-hansgrohe, 7x kniha o teamu BORA-hansgrohe); 

 
- 3. kolo losovania 16. 11. 2020 - 25 výher (1x podpísaný majstrovský cyklistický dres 

od P. Sagana, 2x sprcha RaindanceSelect edícia P. Sagan, 3x podpísaná kniha Sagan: 
My World, 3x Orignal dres BOH, 3x cykl. vesta BOH, 3x cyklistický dres BOH Tour 
de France, 3x šiltovka BORA-hansgrohe, 7x kniha o teamu BORA-hansgrohe). 
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• Usporiadateľ následne kontaktuje výhercu s oznámením o výhre a so žiadosťou o 
doplnenie adresy pre doručenie výhry zaslanými na e-mailovú adresu, z ktorej bola 
odpoveď do súťaže odoslaná. 

 
• Výhry zasielame poštou. Výhry rozosielame len na územie Českej republiky a 

Slovenskej republiky.  
 

• Výmena vecných výhier za peňažnú úhradu nie je možná. 
 

• Súťažiaci sa nemôže zúčastniť súťaže opakovane, tj. jedna osoba nemôže odosielať 
odpovede z inej e-mailovej adresy alebo viacerých e-mailových adries. 
 

• Nie je dovolené odosielať odpovede v mene iných osôb. 
 

• Pokiaľ bude opakovane vylosovaný rovnaký výherca, bude sa losovať znovu. 
 

• V prípade, že výherca ani na žiadosť nedoplní adresu pre doručenie výzvy do 30 dní od 
oznámenia o výhre, nárok na výhru mu zaniká a Usporiadateľ s ňou naloží podľa svojho 
uváženia. 
 

• V prípade, že sa zaslaná výhra vráti do sídla Usporiadateľa ako nevyzdvihnutá a výherca 
sa o ňu do 30 dní znovu neprihlási, nárok na výhru mu zaniká, a Usporiadateľ s ňou 
naloží podľa svojho uváženia. 
 

• V prípade, že výherca výhru výslovne odmietne (zaslaním e-mailu/telefonicky/listom), 
Usporiadateľ je oprávnený s ňou naložiť podľa svojho uváženia.  
 

• Výhra v súťaži je oslobodená od dane z príjmu v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o 
dani z príjmov. 
 

• Účasťou v súťaži sa každý účastník súťaže zaväzuje dodržiavať tieto Pravidlá súťaže.  
 

• Účasťou v súťaži účastník udeľuje Usporiadateľovi (ďalej len „Správca“) súhlas, aby 
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov 
„GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov spracúval tieto osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu a 
doručovaciu adresu pre doručenie prípadnej výhry. Správca je ich oprávnený spracúvať 
len za účelom kontaktovania výhercu a odoslania výhry na ním určenú adresu. 
Usporiadateľ je oprávnený tieto osobné údaje spracúvať najdlhšie 3 roky po skončení 
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súťaže výhradne za vyššie uvedeným účelom. Následne je povinný s nimi naložiť v 
súlade so zákonom č. 18/2018Z. z., o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR. Po 
ukončení súťaže môže účastník svoj súhlas vziať kedykoľvek späť a to zaslaním e-mailu 
na adresu info@hansgrohe.cz. alebo listu na adresu sídla Správcu (Usporiadateľa). 
Spracovanie osobných údajov zabezpečuje Správca, osobné údaje však pre Správcu môžu 
spracúvať aj títo spracovatelia: 

- orgány verejnej moci, súdy 
- prípadne poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré 

Správca využíva. 

Podľa Nariadenia GDPR máte tieto práva: 

- Právo na prístup k osobným údajom – máte právo od Správcu získať informácie o tom, 
či spracúva Vaše osobné údaje, a ak áno, o aké údaje sa jedná a akým spôsobom sú 
spracúvané. Máte tiež právo, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil na Vašej 
žiadosti nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Neúplné osobné údaje máte právo 
kedykoľvek doplniť. 

- Právo na výmaz osobných údajov predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť 
Správcu zlikvidovať osobné údaje, ktoré o Vás spracúva, pokiaľ sú splnené určité 
podmienky a požiadate o to. 

- Máte právo, aby Správca v určitých prípadoch obmedzil spracovanie Vašich osobných 
údajov. Proti spracovaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch Správcu, tretej 
strany alebo je nevyhnutné pre splnenie úlohy sprevádzanej vo verejnom záujme alebo 
pri výkone verejnej moci, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku. 

- Právo na prenosnosť údajov Vám dáva možnosť získať osobné údaje, ktoré ste 
Správcovi poskytli v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete 
následne predať inému správcovi alebo pokiaľ je to technicky možné žiadať, aby si ich 
správcovia predali medzi sebou. 

- Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých na 
základe účasti v tejto súťaži (meno, priezvisko, e-mailová adresa) sa neuplatní, pokiaľ 
sú osobne údaje spracúvane na základe zákona, nie však na základe súhlasu so 
spracovaním. 

V prípade, že bude účastník súťaže akokoľvek nespokojný so spracovaním svojich 
osobných údajov prevádzaných Správcom, môže podať sťažnosť priamo jemu alebo sa 
obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Viac informácií o Vašich právach je k 
dispozícii na internetových stránkach Úradu na ochranu osobných údajov 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/. 

• V prípade, že dôjde medzi Usporiadateľom a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského 
sporu z tejto súťaže, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ 
podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho 
riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je jeden zo subjektov zapísaných v zozname 
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vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk), napríklad 
Slovenská obchodná inšpekcia.  
 
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie -  Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 
820 07  Bratislava, web: https://www.soi.sk/ 
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