
PRAVIDLÁ PRE ÚČASŤ V SÚŤAŽI 

 
„Najlepšia fasáda pre váš dom je JUBIZOL” 

 
Článok 1 

(všeobecné ustanovenia) 

(1) Tieto pravidlá určujú spôsob plnenia a podmienky pre účasť v súťaži „Najlepšia fasáda pre váš 
dom je JUBIZOL”, ktorá bude prebiehať na www.jub.sk. 
(2) Usporiadateľom súťaže je spoločnosť JUB, a.s., so sídlom Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava, 
IČO: 36 761 931 (ďalej len „Usporiadateľ“). 
(3) Sponzor súťaže je JUB, kemična industrija d.o.o., so sídlom Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri 
Ljubljani, IČO: 1/48391/00 (ďalej len „Sponzor“). 
(4) Pravidlá súťaže budú zverejnené na www.jub.sk  počas celej doby trvania súťaže. 
(5) Súťaž je propagačnou súťažou v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá slúži výlučne na podporu 
predaja tovarov Usporiadateľa a Sponzora (ďalej len „súťaž“). 
 

Článok 2 
(trvanie súťaže) 

 
Súťaž bude prebiehať na www.jub.sk, a to v trvaní od 1. marca 2021 do 31. októbra 2021. 

Článok 3 
(podmienky účasti v súťaži) 

(1) Účastníkom súťaže sa môže stať iba  
a) fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s trvalým pobytom alebo iným pobytom (napr. prechodný 

pobyt), na území Slovenskej republiky, 
b) fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania na území Slovenskej republiky, 
c) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, 
(ďalej len „účastník súťaže“).  
(2) Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Usporiadateľa a ani zamestnanci Sponzora 
súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov (t.j. príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel/manželka).  
(3) Registráciou a zapojením sa do súťaže účastník súťaže súhlasí so všetkými podmienkami súťaže 
a účasti v nej.  
(4) Do súťaže budú zaradení účastníci súťaže, ktorí splnia stanovené podmienky uvedené v týchto 
pravidlách v plnom rozsahu. Usporiadateľ má právo výsledného posúdenia splnenia stanovených 
podmienok súťaže jednotlivými účastníkmi súťaže. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži 
alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené; takéto osoby môžu 
byť rovnako zo súťaže vylúčené na základe rozhodnutia Usporiadateľa. Ak sa ukáže, že osoba 
uvedená v predchádzajúcej vete sa i napriek uvedenému stala výhercom súťaže, napr. v dôsledku 
nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nárok na výhru podľa článku 6 ods. 1 týchto pravidiel jej 
nevzniká. 
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Článok 4 
(účasť v súťaži) 

(1) Súťaž prebieha v zmysle článku 2 týchto pravidiel, a to v termíne od 1. marca 2021 do 31. októbra 
2021 na www.jub.sk, prostredníctvom čoho sa zhromažďujú prihlásenia/registrácie účastníkov súťaže 
na obnovu fasády rodinných domov alebo iných objektov, a to každý deň v priebehu trvania súťaže.  
(2) Osoby, ktoré majú záujem o účasť v súťaži sú povinné prihlásiť/registrovať sa do súťaže on-line 
formou, a to zaregistrovaním sa na www.jub.sk. Účastník súťaže je pri registrácii povinný uviesť 
nasledovné údaje 
a) meno, priezvisko, e-mail, číslo telefónu – uvádza účastník súťaže podľa článku 3 ods. 1 písm. a) 

týchto pravidiel, 
b) názov, miesto podnikania, IČO, e-mail, číslo telefónu – uvádza účastník súťaže podľa článku 3 ods. 

1 písm. b) týchto pravidiel, 
c) obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za tohto účastníka súťaže, 

e-mail, číslo telefónu – uvádza účastník súťaže podľa článku 3 ods. 1 písm. c) týchto pravidiel, 
pričom každý účastník súťaže je súčasne povinný uviesť mesto/obec v ktorom sa dom alebo objekt, 
ktorý účastník súťaže prihlasuje do súťaže, nachádza;       
(3) Vždy, v prvý týždeň v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý sa uskutočňuje losovanie, 
v trvaní od marca 2021 do októbra 2021 (teda 8 mesiacov – 8 losovaní, pričom prvé losovanie za 
mesiac marec 2021 sa uskutoční v prvom týždni mesiaca apríl 2021 a posledné losovanie za mesiac 
október 2021 sa uskutoční v prvom týždni mesiaca november 2021) bude vylosovaný jeden výherca. 
Vždy do tretieho kalendárneho dňa po vylosovaní výhercu, sa vykoná vyhlásenie výhercu 
prostredníctvom oznamu zverejneného na www.jub.sk, pričom o výhre podľa článku 6 ods. 1 bude 
výherca informovaný aj prostredníctvom e-mailu a telefonicky.  
(4) Opakovaná účasť výhercu (t. j. účastníka súťaže, ktorý bol Usporiadateľom vyhlásený za výhercu 
v zmysle týchto pravidiel) v súťaži je zakázaná. 

Článok 5 
(vylúčenie zodpovednosti Usporiadateľa a Sponzora) 

(1) Za stratené, oneskorené alebo neúplné registrácie alebo za správne registrácie, ktoré 
z akéhokoľvek dôvodu neboli prijaté Usporiadateľom alebo riadne doručené Usporiadateľovi, 
nepreberá Usporiadateľ ani Sponzor žiadnu zodpovednosť. Všetky registrácie uvedené 
v predchádzajúcej vete  budú považované za neplatné. Usporiadateľ nezodpovedá za obsadenosť 
telefónnych liniek a mobilných sietí počas celej doby trvania súťaže.  
(2) Usporiadateľ a Sponzor nenesú zodpovednosť za akékoľvek poruchy siete, telefónnych liniek 
alebo webovej stránky www.jub.sk a za nesprávne pochopené pravidlá súťaže prípadne pokyny 
účastníkmi súťaže. 

Článok 6 
(výhra) 

(1) Výhrou výhercu súťaže sa rozumie poukaz na nákup materiálov značky JUB v celkovej hodnote 1 
000 EUR (tisíc eur) vrátane DPH, v cenách platných podľa aktuálneho Cenníka JUB 2021 uverejneného 
na webovej stránke Usporiadateľa (ďalej len „výhra“ alebo „poukaz“). 
(2) Uvedená výhra bude v rámci súťaže udelená spolu osemkrát.   
(3) S výhrou je výherca oprávnený disponovať podľa vlastného uváženia až po jej odovzdaní výhercovi 
zo strany Usporiadateľa. Platnosť výhry je 12 mesiacov od dátumu jej odovzdania výhercovi.  
(4) Výherca súťaže bude Usporiadateľom v deň vyhlásenia výhercu na webovej stránke www.jub.sk 
telefonicky a formou e-mailovej správy kontaktovaný a informovaný o výhre. Výherca je následne 
povinný najneskôr v termíne do 15 pracovných dní od vyhlásenia výhercu súťaže oznámiť 
Usporiadateľovi, že si uplatňuje svoj nárok na výhru a súčasne oznámiť svoje osobné údaje v rozsahu 
meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia (uvedené je možné nahradiť zaslaním scanu 
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občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti); v prípade ak výhercom bude účastník súťaže 
podľa článku 3 ods. 1 písm. b) alebo c) týchto pravidiel, údaje pred bodkočiarkou je povinná uviesť 
osoba oprávnená konať za príslušného účastníka súťaže/výhercu. Ak si výherca súťaže v termíne 
v zmysle predchádzajúcej vety neuplatní nárok na výhru, resp. neoznámi Usporiadateľovi požadované 
údaje, stráca nárok na výhru.  
(5) Usporiadateľ následne preverí splnenie podmienok na odovzdanie výhry podľa ods. 6 tohto článku 
pravidiel a v prípade ich splnenia dohodne s výhercom deň odovzdania výhry. Pri prevzatí výhry je 
výherca súťaže povinný sa identifikovať platným občianskym preukazom alebo iným dokladom 
totožnosti, do ktorého má Usporiadateľ právo nahliadnuť a porovnať v ňom uvedené údaje s údajmi, 
ktoré výherca oznámil Usporiadateľovi v rámci uplatnenia si nároku na výhru. 
(6) Podmienkou získania a tým aj odovzdania výhry (poukazu) je 
a) akceptovanie, Usporiadateľom vypracovanej osobitnej cenovej ponuky na stavebné materiály 

značky JUB na práce spojené s dokončením, opravou alebo zhotovením fasády, náteru alebo 
kompletného zateplenia domu/objektu určeného výhercom (ďalej len „osobitná cenová ponuka“), 
a to zo strany výhercu; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že osobitná cenová ponuka 
musí byť  najmenej v hodnote 800 EUR bez DPH,  

b) preukázanie (napr. dokladom o kúpe), že výherca zakúpil na základe osobitnej cenovej ponuky 
stavebné materiály značky JUB na práce spojené s dokončením, opravou alebo zhotovením 
fasády, náteru alebo kompletného zateplenia príslušného domu/objektu, a to minimálne 
v rozsahu 50 % z hodnoty uvedenej v osobitnej cenovej ponuke; uvedenú skutočnosť je výherca 
povinný preukázať Usporiadateľovi najneskôr do skončenia súťaže, t. j. najneskôr do 31. októbra 
2021.  

(7) Výhra v súťaži je v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov zaradená medzi ostatné príjmy a je príjmom, ktorý podlieha dani z príjmov, ak 
prevyšuje sumu 350 EUR, pričom výherca je v súvislosti s uvedeným povinný zdaniť výhru v zmysle § 
8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.   
(8) Usporiadateľ v súlade s § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov oznámi výhercovi hodnotu výhry pri jej prevzatí. 
(9) Výherca súťaže znáša všetky a akékoľvek náklady spojené a/alebo súvisiace s prevzatím a získaním 
výhry (prípadné cestovné náklady a pod.).  
(10) Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo 
inej kompenzácie. 
 

Článok 7 
(zodpovednosť) 

Usporiadateľ a Sponzor nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá by vznikla ako 
dôsledok tejto súťaže, resp. by vznikla ako dôsledok prevzatia a získania výhry, s čím účastníci súťaže 
súhlasia. Usporiadateľ a Sponzor sa nezúčastňujú na sporoch ohľadom vlastníctva na získanej výhre. 
Zároveň Usporiadateľ a Sponzor nie sú zodpovední za akékoľvek možné zlyhanie siete, komunikácie, 
neúplnej funkčnosti emailu účastníkov súťaže alebo aplikácií, ktoré sú neúplné, nezrozumiteľné alebo 
neboli prevzaté. 
 

Článok 8 
(ochrana osobných údajov a ochrana osobnosti) 

(1) Účastník súťaže prihlásením sa do súťaže udeľuje, podľa 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) v znení korigenda (ďalej len „nariadenie“), Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi 
súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov za týchto podmienok:  



a) Účel spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu: Realizácia súťaže podľa týchto 
pravidiel a účasť v nej, vrátane, ale nie výlučne, losovania, vyhodnotenia súťaže, odovzdania 
výhry, overovania totožnosti výhercu a oznámenia výsledkov súťaže, a to aj prostredníctvom 
zverejnenia fotografie výhercu a/alebo uvedenie začiatočných písmen (iniciály) jeho mena 
a priezviska, iného označenia (ak ide o výhercu podľa článku 3 ods. 1 písm. b) alebo c) týchto 
pravidiel) a celého názvu mesta/obce, a to všetko na webovej stránke Usporiadateľa. 

b) Rozsah osobných údajov spracúvaných na základe udeleného súhlasu: Meno a priezvisko, e-mail, 
číslo telefónu a mesto/obec, v ktorom sa dom alebo objekt nachádza; v prípade výhercu súťaže aj 
adresa bydliska, dátum narodenia, fotografia alebo iný záznam (odsek 4 tohto článku), údaje o 
výhre a údaje uvedené v doklade totožnosti výhercu alebo osoby oprávnenej konať za výhercu 
(napríklad občiansky preukaz), ktoré sú potrebné na overenie totožnosti výhercu alebo osoby 
oprávnenej konať za výhercu a ktoré sa overujú nahliadnutí do dokladu totožnosti.   

c) Doba spracúvania osobných údajov na základe súhlasu: Súhlas sa udeľuje na dobu od udelenia 
súhlasu do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo súťaže a z účasti na nej, 
najviac na tri roky po skončení súťaže alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr; v prípade zverejnenia osobných údajov výhercu, tieto budú zverejnené len po dobu 
3 mesiacov.   

d) Príjemcovia osobných údajov poskytnutých na základe súhlasu: Usporiadateľ je oprávnený 
poskytnúť osobné údaje účastníka súťaže, vrátane výhercu, Sponzorovi, ktorý má postavenie 
samostatného prevádzkovateľa. 

e) Odvolanie súhlasu: Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely uvedené v písmene a) je 
možné odvolať bezplatne a kedykoľvek elektronicky prostredníctvom zaslania e-mailu na e-
mailovú adresu: jub@jub.sk alebo písomne na adresu sídla Usporiadateľa; odvolanie súhlasu 
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho 
odvolaním. 

f) Dobrovoľnosť udelenia súhlasu: Účastník súťaže udeľuje súhlas Usporiadateľovi dobrovoľne, 
povinnosť na udelenie súhlasu nevplýva ani zo zákona a ani zmluvy; ak súhlas nie je udelený alebo 
je odvolaný, účastník súťaže nemôže byť zaradený do losovania.    

(2) Účastník súťaže berie na vedomie, že ním poskytnuté osobné údaje v rámci účasti na súťaži 
v rozsahu podľa článku 3 ods. 1 týchto pravidiel, je Usporiadateľ oprávnený použiť na účely 
priameho marketingu (napríklad zasielanie ponúk a oznámení o akciách, nových výrobkoch, resp. 
súťažiach zo strany Usporiadateľa), a to poštou a/alebo inými prostriedkami komunikácie. Doba 
spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu je 1 rok. Príjemcom osobných údajov na 
účely priameho marketingu je Sponzor, ktorý má postavenie samotného sprostredkovateľa. Účastník 
súťaže je oprávnený kedykoľvek požiadať Usporiadateľa o ukončenie spracúvania osobných údajov 
na účely priameho marketingu, pričom žiadosť je potrebné zaslať e-mailom na e-mailovú adresu 
jub@jub.sk. 
(3) Usporiadateľ súťaže poskytuje účastníkovi súťaže ako dotknutej osobe tieto informácie 
o spracúvaní jeho osobných údajov podľa čl. 13 nariadenia, a to vo vzťahu k spracúvaniu osobných 
údajov na účel uvedený v odseku 1 (t. j. na základe súhlasu, ako ide o účasť na súťaži), ako aj na účel 
uvedený v odseku 2 (t. j. na základe oprávneného záujmu Užívateľa, ak ide o priamy marketing):   
a) Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné 

údaje účastníka súťaže na účely uvedené v odsekoch 1 (účasť na súťaži) a 2 (priamy marketing) je 
Usporiadateľ tak, ako je definovaný v čl. 1 ods. 2 týchto pravidiel. 

b) Kontaktné údaje na osobu prevádzkovateľa, ktorá má na starosti osobné údaje a ich ochranu: 
Mgr. Katarína Kiššová, email: kissova@jub.sk, telefónne číslo: +421 917 728 467.  

c) Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania: Účely spracúvania osobných 
údajov sú uvedené v odseku 1 písm. b) (účasť na súťaži) a v odseku 2 (priamy marketing), pričom 
osobné údaje sa spracúvajú na právnom základe dobrovoľne udeleného súhlasu účastníka súťaže 
podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, ak ide o účel spracúvania uvedený v odseku 1 písm. b) (účasť 
na súťaži) alebo na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem Usporiadateľa podľa čl. 6  
písm. f) nariadenia, ako ide o účel spracúvania uvedený v odseku 2 (priamy marketing).  
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d) Oprávnené záujmy, ktoré sleduje Usporiadateľ: Spracúvanie osobných údajov na základe 
oprávneného záujmu Usporiadateľa ako prevádzkovateľa sa vykonáva na účely priameho 
marketingu, t. j. na účely propagovania služieb poskytovaných Usporiadateľom a tovarov 
predávaných Usporiadateľom.  

e) Identifikácia príjemcov osobných údajov: Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje najmä (i) 
oprávneným subjektom ako sú orgány verejnej správy, ak mu táto povinnosť vyplýva zo 
všeobecne záväzného právneho predpisu (napríklad daňový úrad), (ii) Sponzorovi tak, ako je 
definovaný v čl. 1 ods. 3 týchto pravidiel alebo (iii) zmluvným partnerom (najmä 
sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany 
spracúvaných osobných údajov. 

f) Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii: Prenos do tretích krajín, 
alebo medzinárodných organizácií na základe vedomého úkonu Usporiadateľa sa nevykonáva, 
Usporiadateľ však upozorňuje účastníka súťaže na to, že zverejnením jeho osobných údajov najmä 
prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie (napríklad webová doména 
Usporiadateľa alebo sociálne siete), môže dôjsť k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a to 
aj do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov podľa nariadenia 
a súvisiacich právnych predpisov; súčasne takýmto zverejnením môže dôjsť k čiastočnej alebo 
úplnej strate možnosti Usporiadateľa kontrolovať šírenie alebo ďalšie používanie osobných 
údajov, ako aj k strate alebo obmedzeniu možnosti Usporiadateľa zlikvidovať osobné údaje alebo 
zabrániť ich ďalšiemu šíreniu, ak už boli zverejnené.  

g) Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané: Osobné údaje sa získavajú priamo od 
účastníka súťaže. 

h) Doba uchovávania osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú 
na splnenie daného účelu; doba je uvedená v odsekoch 1 a 2 tohto článku.  

i) Profilovanie: Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom 
založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, a to ani v prípade priameho 
marketingu. 

j) Povinnosť poskytnutia osobných údajov zo strany účastníka súťaže: Účastník súťaže poskytuje 
svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu uvedeného v odseku 1 (t. j. poskytnutie nie je 
zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude účastník 
súťaže  zapojený do súťaže, resp. do losovania. V prípade, ak účastník súťaže osobné údaje 
poskytne, ale neskôr odvolá súhlas na ich spracúvanie, nebude možné ho zaradiť do súťaže, resp. 
do losovania. V prípade, ak účastník súťaže osobné údaje poskytne, ale odvolá súhlas so 
zverejnením fotografie v prípade výhry, bude zapojený do súťaže a aj losovania, ale nebude jeho 
fotografia ako výhercu zverejnená. 

k) Práva dotknutej osoby: Účastník súťaže ako dotknutá osoba má najmä tieto práva:  
1. vyžadovať od Usporiadateľa potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje 

spracúvané a ak áno v akom rozsahu a za akých podmienok („právo na prístup k osobným 
údajom“), 

2. ak sú jeho osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a obdržať kópiu 
osobných údajov, ktoré Usporiadateľ spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); 
Usporiadateľ je oprávnený požadovať od účastníka súťaže primerané náklady spojené 
s vyhotovením a zaslaním kópie jeho osobných údajov, 

3. žiadať o opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré Usporiadateľ spracúva 
(„právo na opravu“), 

4. žiadať výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení, 
najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Usporiadateľ získal alebo 
spracúval, alebo ak účastník súťaže odvolá súhlas (odsek 1) a Usporiadateľ nemá iný právny 
základ na spracúvanie, alebo ak účastník súťaže namieta voči spracúvaniu (odsek 2), alebo ak 
Usporiadateľ spracúval osobné údaje nezákonne („právo na vymazanie“); ani v prípade 
odvolania súhlasu nie je dotknuté právo Usporiadateľa primeraným spôsobom ďalej 



spracúvať a uchovávať osobné údaje účastníkov súťaže, najmä výhercov, ak mu takáto 
povinnosť vyplýva zo zákona (napríklad pre účely daňové, účtovné a archivačné),  

5. žiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov 
uvedených v nariadení, napríklad, ak účastník súťaže oznámi, že Usporiadateľ o ňom 
spracúva nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné 
údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“), 

6. právo na získanie osobných údajov, ktoré sa jeho týkajú a ktoré poskytla Usporiadateľovi, a 
to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; účastník súťaže má 
právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky 
možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení („právo na prenosnosť“),  

7. právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie, 
vrátane práva namietať proti profilovaniu, ak k nemu dochádza; účastník súťaže má právo 
namietať aj voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (odsek 2), ktorý 
je vykonávaný na základe oprávneného záujmu Usporiadateľa v rozsahu, v akom dochádza 
k spracúvaniu osobných údajov v súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“), 

8. kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (odsek 1) udelený 
Usporiadateľovi s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“); 
odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré bolo 
vykonávané na základe súhlasu pre jeho odvolaním, 

9. pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie 
konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, 
www.dataprotection.gov.sk. 

(4) Účastník súťaže svojou registráciou v súťaži Usporiadateľovi súťaže v súlade s § 12 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súhlas s vyhotovením a použitím svojej 
podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov 
týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Usporiadateľom v súvislosti s 
usporiadaním súťaže a odovzdávaním výhry (ďalej len „záznam“) pre marketingové a propagačné 
účely, najmä však na uverejnenie mena, priezviska, fotografie výhercu na účely prezentácie súťaže, 
ako aj prezentácie a propagácie Usporiadateľa a Sponzora, a to na všetkých komunikačných médiách, 
vrátane elektronických, bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich 
následnou nevyhnutnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do 
súborného diela. Účastník súťaže udeľuje Usporiadateľovi a Sponzorovi tento súhlas na dobu 3 
mesiacov bez vecného, množstvového a územného obmedzenia.  
(5) Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi osobnými údajmi 
poskytnutými účastníkom súťaže. 
 

Článok 9 
(reklamácie) 

Všetky prípadné reklamácie týkajúce sa súťaže a výhry sú účastníci súťaže oprávnení zasielať na email 
jub@jub.sk alebo oznámiť na telefónnom čísle 02/4363 1761. 

Článok 10 
(ďalšie informácie) 

(1) Podmienky účasti v súťaži sa vykladajú v súlade so všeobecnými právnymi predpismi platnými na 
území Slovenskej republiky.  
(2) Usporiadateľ a Sponzor si vyhradzujú právo na zmeny pravidiel kedykoľvek a bez 
predchádzajúceho oznámenia účastníkom súťaže. 
(3) Usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť výňatky z týchto pravidiel a v skrátenej verzii ich použiť 
v propagačných, reklamných alebo iných materiáloch v súvislosti so súťažou, pričom tieto výňatky 

http://www.dataprotection.gov.sk/
mailto:jub@jub.sk


nenahrádzajú tieto pravidlá, ktoré sú v rámci súťaže považované za jediné a úplné. Úplné pravidlá 
súťaže, ako aj ich prípadná zmena sú po celú dobu konania súťaže zverejnené na www.jub.sk.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 1.3.2021 
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