
 
 

 

 

Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže  

„Nakúpte a vyhrajte luxusný pobyt“ 

 

I. Úvodné ustanovenia, miesto a doba konania Akcie 

Tento dokument obsahuje úplné pravidlá marketingovej akcie s názvom „Nakúpte a vyhrajte luxusný 

pobyt“ (ďalej len „súťaž“). Organizátorom súťaže je spoločnosť Commander Services s.r.o., Žitná 23, 

831 06 Bratislava, IČO: 511 834 55, DIČ: 212 061 9270, IČDPH: SK2120619270, zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č. 123562/B. (ďalej len 

„Organizátor“). 

 

II. Termín akcie a rozsah 

Súťaž prebieha na území celej Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“) v období  

od 4. 2. 2021 do a vrátane 31.3. 2021 (ďalej len „Čas konania súťaže“). 

Súťaž je možné ukončiť v skoršom termíne z dôvodov, ktoré sú uvedené v čl. VIII. týchto pravidiel. 

Zo všetkých zapojených súťažiacich v čase trvania súťaže (ak súťažiaci zároveň splnil ďalšie pravidlá 

súťaže), organizátor vyžrebuje 1 výhercu. Víťaz získa cenu uvedenú v časti IV. 

 

III. Účasť v súťaži 

Súťaže sa môže zúčastniť každá plnoletá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej 

republiky (ďalej len „Účastník“ alebo „Zákazník“), ktorá ako konečný spotrebiteľ zakúpi produkty na 

stránke internetového obchodu https://www.shop.commander.sk/ v určenom termíne a nevráti 

zakúpený tovar. 

Súťaže je možné zúčastniť sa na základe splnení nasledujúcich podmienok: 

• účastník uskutoční v presne určenom termíne platný nákup tovaru z internetového obchodu 

https://www.shop.commander.sk/, 

• svoju objednávku uhradí a tovar prevezme, 

• objednávku nestornuje a ani nevráti tovar do 14 dní od kúpy. 

Platným nákupom sa rozumie nákup uskutočnený v dobe konania súťaže. 

Každý Zákazník sa môže zúčastniť súťaže viackrát, ak splní jej podmienky. Každý platný nákup je 

zaradený do žrebovania samostatne. 
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IV. Priebeh súťaže 

Každý Účastník, ktorý splní všetky podmienky súťaže uvedené v bode III. týchto pravidiel, je 

automaticky zapojený do losovania o hlavnú výhru.  

Hlavná výhra: pobyt pre 2 osoby na 2 noci vo Villa Vodička.  

Cenu do súťaže poskytuje organizátor. 

Termín absolvovania víkendového pobytu si zabezpečuje výherca súťaže vo vlastnej réžii priamo 

s ubytovacím zariadením Villa Vodička s adresou Námestie slobody 23, 921 01 Piešťany, t. č. : +421 

915 111 622, e-mail: info@villavodicka.sk. 

Organizátor si vyhradzuje právo určiť spôsob doručenia výhry. 

V prípade, že Účastník súťaže odstúpi od kúpnej zmluvy na kúpu produktu platného nákupu, nárok na 

Výhru mu zaniká. 

Výhra nie je predmetom kúpnej zmluvy. Na výhru sa nevzťahujú práva a zodpovednosti za vady a iné 

reklamačné práva bežného spotrebiteľa.  

Výhercovi nevznikajú práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri výhre. 

Výhru nie je možné vymeniť za peniaze a zároveň nie je určená na ďalší predaj. 

 

V. Vylúčenie zo súťaže 

Z účasti súťaže sa vylúčia osoby, ktoré nedodržia pravidlá súťaže alebo akýmkoľvek spôsobom 

nespĺňajú pravidlá súťaže. 

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci firmy Commander Services ani osoby im blízke.  

Organizátor súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť účastníka, u ktorého bude mať 

podozrenie, že sa do účasti na súťaži dostal podvodným konaním alebo takým konaním, ktoré je v 

rozpore s dobrými mravmi a môže ovplyvniť výsledky súťaže. Toto rozhodnutie organizátora je 

konečné, bez možnosti odvolania. 

 

VI. Ochrana osobných údajov 

Organizátor v súvislosti so splnením informačných povinností podľa čl. 13 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 (ďalej len 

„Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o 

OOÚ“) oznamuje účastníkom akcie nižšie uvedené informácie. 

Organizátor na účely identifikácie účastníka, jeho kontaktovanie a doručenie tovaru, bude spracúvať 

jeho osobné údaje, a to po dobu trvania akcie resp. po dobu plynutia práv a povinností z 

uzatvoreného zmluvného vzťahu. 



 
 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy. 

Príjemcom, ktorý spracúva osobné údaje účastníka je prepravná spoločnosť, a to na účely doručenia. 

Účastník má vzhľadom na spracúvanie jeho osobných údajov nasledovné práva: 

• požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, 

• na opravu osobných údajov, 

• na vymazanie osobných údajov, 

• na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

• namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, 

• podať sťažnosť resp. návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ. 

Účastník ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to 

prostredníctvom emailu shop@commander.sk alebo telefonicky na čísle: +421 553 333 330 alebo 

písomne na adresu Organizátora. Organizátor vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s uvedenými 

právami v zákonných lehotách. 

 

VII. Daňová povinnosť 

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom 

je výhra výhercovi odovzdaná. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu 

výhru. Pre konkrétne povinnosti pri podávaní daňového priznania ako aj pri výpočte daňovej a 

odvodovej povinnosti je potrebné kontaktovať svojho daňového poradcu. 

 

VIII. Záverečné ustanovenia 

Organizátor súťaže nepreberá voči Účastníkom žiadne iné záväzky a účastníci súťaže nemajú nárok na 

akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. 

Organizátor si vyhradzuje právo súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť jej pravidlá, a to aj bez 

udania dôvodu. V prípade zmeny podmienok a pravidiel bude Organizátor informovať účastníkov 

súťaže oznámením na internetovej stránke súťaže. 

Vyobrazenie na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) je iba 

ilustratívne a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe. 

Organizátor je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v súťaži, a v prípade 

sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojenej. Prípadné 

námietky a informácie o priebehu súťaže je možné zasielať písomne na adresu Organizátora.  

Úplné a záväzné pravidlá súťaže sú dostupné na internetovej stránke e-shopu, prípadne na 

vyžiadanie v listinnej podobe na adrese Organizátora. 

 

Bratislava 3.2. 2021 
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