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Štatút Súťaže Château Gbeľany – ,,Za chuťami 
Španielska“, 23.7.2021 

 
V Gbeľanoch, 23.7.2021 

 

1.usporiadateľ súťaže 

Usporiadateľom súťaže ,,Za chuťami Španielska“ je hotel Château Gbeľany - spoločnosť 
Kaštieľ Gbeľany, s.r.o., Hlavná 140, 013 02 Gbeľany, IČO: 44122047, DIČ: 2022616376, IČ DPH 
SK2022616376, spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina , Vložka číslo: 56914/L, (ďalej len 
„Kaštieľ Gbeľany “ alebo „Usporiadateľ“). Súťaž sa riadi výlučne týmto štatútom súťaže, ktorý 
popisuje práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „štatút“). 

2.účastníci súťaže  

Súťaž je určená pre všetkých občanov Slovenskej republiky, okrem zamestnancov 
usporiadateľa v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ktorí splnia 
súťažnú úlohu a zároveň splnia podmienky stanovené týmto štatútom. 

3.trvanie súťaže 
 
Súťaž sa uskutoční v dňoch, ktoré určí Usporiadateľ. Začiatok súťaže je čas publikovania 
príspevku. Koniec súťaže je dátum vyžrebovania víťaza, o ktorom Usporiadateľ informuje v 
popise príspevku. 
 

4. účel súťaže 
 
Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb usporiadateľa za účelom uplatnenia na 
relevantnom trhu. Súťaž je súčasťou podpory predaja so zámerom udržania alebo zvýšenia 
príjmov Kaštieľa Gbeľany a zároveň snaha o aktivizovanie, interakciu fanúšikov značky 
Château Gbeľany a rozšírenie fanušíkovskej základne. 
 

5. Podmienky účasti v súťaži  
 

Súťaž bude prebiehať na fanpage spoločnosti na platforme Instagram (ďalej aj ako ,,miesto 
konania súťaže“) 
 
Do súťaže sa môžu zapojiť sledovatelia stránky (dali fanpage ,,folllow“) v dobe trvania súťaže 
(od jej vyhlásenia publikovaním 23.7.2021 po stanovený dátum konca súťaže, t.j. 28.7.2021) 
Účastníci súťaže sú povinní splniť súťažnú úlohu špecifikovanú v súťažnom príspevku na 
mieste konania súťaže. 
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Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku 
vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom. 
 
Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so 
znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. 
Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté 
počas Súťaže. 
 

6.žrebovanie výhercu a odovzdanie výhry 
 
Usporiadateľ vyžrebuje výhercu spomedzi súťažiacich, ktorý splnili podmienky účasti v súťaž 
definované v bode 5. 
 
Výherca bude vyhlásený usporiadateľom prostredníctvom komentára pod súťažným 
príspevkom, v ktorom bude označený užívateľským menom, ak to jeho nastavenie súkromia 
umožňuje, resp. súkromnou správou, ktorú môže nájsť v správach pod „Žiadosťami o 
kontakt“ s ktorým sa zapojil do Súťaže. 

Výherca je povinný reagovať na upovedomenie o výhre do 7 dní od oznámenia výhry 
v komentári pod súťažným príspevkom. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať 
do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. 

Výhra bude výhercovi odovzdaná/ zaslaná usporiadateľom. Dokladom o odovzdaní výhry 
bude odovzdávací protokol, v ktorom usporiadateľ oznámi hodnotu a dátum odovzdanej 
ceny.  
 

7.výhra v súťaži 
 
Výhra v súťaži je definovaná v súťažnom poste a je to konkrétne: ,,Degustačné španielske 
menu pre 2 osoby“ na sociálnej sieti Instagram. 
 

8.zodpovednosť organizátora súťaže 
 

Na výhru nevzniká právny nárok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú 
protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek 
peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne 
náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba 
ak sa k tomu zaviazal v tomto štatúte súťaže. Organizátor súťaže nenesie žiadnu 
zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier. 

Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, 
podporovaná, riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook, Inc. (pozn. - 
prevádzkujúci sociálne siete Facebook a Instagram) 
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9. Dane 

Výhry zo súťaže sú vo všeobecnosti predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle 
zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP). Výhry, ktorých 
hodnota nepresahuje výšku 350 €, sú v súlade so ZDP oslobodené od dane z príjmov. Je na 
zodpovednosti výhercu zdaniť svoju výhru v prípade, že by presiahla hodnotu 350 EUR. 

10.osobné práva účastníka a ochrana osobných údajov 
účastníkov  

 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, vyplývajú práva na ochranu osobných údajov. 

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim 
osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, 
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracovávaniu 
osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je 
súhlas právnym základom spracovávania), a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky statny.dozor@pdp.gov.sk.  

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete  na: 
https://www.chateaugbelany.com/images/stories/dokumenty/ochrana_osobnych_udajov.pd
f 

Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje účastníkov 
súťaže, je spoločnosť Kaštieľ Gbeľany, s.r.o., Hlavná 140, 013 02 Gbeľany, IČO: 44122047, 
DIČ: 2022616376,   IČ DPH SK2022616376, spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, Vložka 
číslo: 56914/L 

Účastník účasťou v súťaži berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu meno, 
priezvisko, adresa a telefón budú spracovávané spoločnosťou Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. na účel 
jeho účasti v súťaži a oznámenia a poskytnutia výhry podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako 
„ZoOOÚ“). 

Organizátor súťaže informuje účastníka súťaže ako dotknutú osobu nasledovne: 

Prevádzkovateľ osobných 
údajov 

Kaštieľ Gbeľany, s.r.o.,  
Hlavná 140, 013 02 Gbeľany, IČO: 44122047, DIČ: 
2022616376,   IČ DPH SK2022616376, spoločnosť 
zapísaná v OR OS Žilina , Vložka číslo: 56914/L  

Zodpovedná osoba Ing. Ivona Partmanová,  
Kaštieľ Gbeľany, s.r.o.,  
e-mail: zodpovednaosoba@chateaugbelany.com 

Účel spracovávania: účasť v súťaži „Za Chuťami Španielska“. Poskytnutie 
osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá 
je nevyhnutná pre účely identifikovania výhercu a 
odovzdania výhry. 

Právny základ  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je 
oprávnený záujem prevádzkovateľa – transparentné 

mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk
https://www.chateaugbelany.com/images/stories/dokumenty/ochrana_osobnych_udajov.pdf
https://www.chateaugbelany.com/images/stories/dokumenty/ochrana_osobnych_udajov.pdf
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vyhlásenie víťaza výhry. Prevádzkovateľ nepoužije 
osobné údaje na spracovanie súvisiace s inými 
oprávnenými záujmami, ako sú uvedené v účele 
spracovania. 

Kategórie osobných údajov 
účastníkov 

meno, priezvisko (ktorým sú účastníci registrovaní na 
sociálnej sieti Facebook/ Instagram). 

Kategórie osobných údajov 
výhercov 

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo adresa 
kontaktnej adresy na doručovanie, telefónne číslo. 

Doba uchovania osobných 
údajov: 

1 rok od uplynutia súťaže, pričom súťaž uplynie až po 
odovzdaní všetkých výhier; údaje výhercov uchováva 
prevádzkovateľ pre účely marketingové, daňové, účtovné 
a archivačné účely 

príjemca osobných údajov účastník  a výhercovia poskytnú údaje firme: Kaštieľ 
Gbeľany, s.r.o., Hlavná 140, 013 02 Gbeľany, IČO: 
44122047, DIČ: 2022616376,   IČ DPH SK2022616376, 
spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, Vložka číslo: 
56914/L 

Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín 

 

11. osobité ustanovenia  
 

Účastník svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súťaže súhlas podľa § 12 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, aby vyhlasovateľ súťaže prostredníctvom 
internetu alebo iného masovokomunikačného prostriedku zverejnil jeho meno v komentári 
pod súťažnou fotografiou. 

Účastník svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súťaže súhlas s tým, že spoločnosť 
Facebook, Inc. voči nemu nemá žiadne záväzky. 

Informácie, ktoré účastník poskytne, budú použité výhradne na marketingové účely 
organizátora a za účelom poskytnutia výhry. 

12. záverečné ustanovenia  

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto štatútu - zmenu pravidiel Súťaže, na 
zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá 
žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú 
predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným 
spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s 
nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. 
nevyužitím výhry. Za kontrolu dodržiavania štatútu súťaže zodpovedá usporiadateľ súťaže. 
Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže 
stanovenými týmto štatútom. 

 
 


