
Všeobecné pravidlá súťaží na stránkach spoločnosti META vlastnených HoppyGo 
Slovakia s.r.o. 

I. Všeobecné ustanovenia 

1) Súťaž je usporiadaná spoločnosťou HoppyGo Slovakia s.r.o., Tajovského 17, 040 01 Košice, IČO 53 514 106, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I v odd. Sro vo vložke č. 50554/V (ďalej len 
„organizátor“).  

2) Organizátor vyhlasuje túto súťaž na podporu návštevnosti svojej facebookovej a instagramovej stránky a za 
účelom budovania povedomia o spoločnosti HoppyGo Slovakia s.r.o.  

3) Účastníkom súťaže sa stáva každý účastník, ktorý akceptuje pravidlá súťaže, spĺňa tieto podmienky a pošle 
prostredníctvom komentára na Instagrame odpoveď na súťažnú otázku. Vstupom do súťaže sa všetci účastníci 
zaväzujiú dodržovať aj jej pravidlá.  

4) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovaciou adresou na území 
Slovenskej republiky. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a osoby im blízke. V prípade, že sa 
výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom spoločnosti, alebo osoba jej blízka, výhra nebude doručená. 
Rovnako tak výhra nebude doručená v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na 
spáchanie podvodného alebo nekalého jednania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá 
dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. Takáto výhra nebude odovzdaná a prepadá v prospech 
organizátora súťaže.  

5) Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže pod súťažným príspevkom iba jedenkrát, pričom identifikátorom 
súťažiaceho je jeho osobný instagramový profil. Vyhrať v súťaži tak môže tiež iba jedenkrát.  

6) Organizátor nemusí uchovávať otázky účastníkov a nemá povinnosť na otázky odpovedať.  

7) Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže odpovede vulgárne, zosmiešňujúce, rasistické alebo iným 
spôsobom urážlivé, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať dôvody takéhoto rozhodnutia.  

8) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodnúť s konečnou platnosťou podľa 
vlastného uváženia.  

9) Pravidlá súťaže rešpektujú pravidlá spoločnosti META. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom prevádzkované, 
sponzorované alebo spojené so spoločnosťou META a táto spoločnosť za ich priebeh nijako nezodpovedá. 
Informácie poskytnuté v rámci súťaži nebudú tejto spoločnosti nijako sprístupnené. Všetky dotazy, komentáre 
alebo sťažnosti ohľadne súťaží musia byť adresované organizátorovi, nie společnosti META.  

10) Pravidlá súťaže sú uverejnené v tomto dokumente a v skrátenej forme priamo v súťažnom príspevku na 
Instagrame. Každý účastník súťaže je povinný sa zoznámiť s týmito pravidlami, ktoré sa pre jeho účasť v súťaži 
stávajú záväznými. Organizátor súťaže je oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť či 
upraviť jej pravidlá, ak si to okolnosti konania súťaže vyžadujú. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a 
pravidlách súťaže, bude tak urobené písomne, formou dodatku k týmto pravidlám, a zverejnené na 
Instragramovej stránke organizátora v komentároch pod príslušným súťažným príspevkom.  

II. Osobnostné práva a ochrana osobných údajov  

1) Účastník súťaže poskytuje vložením komentára ako odpovede na súťažnú otázku organizátorovi výslovný 
súhlas s tým, aby organizátor súťaže spracoval ním poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, Instagramové 
meno a prípadne doručovacia adresa, e-mailová adresa či telefónne číslo) vo svojej marketingovej databáze a 
databázach všetkých spracovateľov tejto databázy za účelom ponúkania obchodu a služieb. Údaje budú uložené 
a spracovávané organizátorom po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom k účelu spracovania, najdlhšie však do 
doby odvolania súhlasu.  



2) Organizátor súťaže týmto informuje každého účastníka súťaže, ktorý poskytol v súťaži svoje osobné údaje k 
spracovaniu podľa predchádzajúceho odstavca, o jeho právach vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), t.j. predovšetkým o 
tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že účastník má právo prístupu k nim, a že má právo pri 
porušení zákona sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s žiadosťou o zaistenie 
nápravy, ako i o ďalších právach vyplývajúcich z tohto zákona. Súhlas ku spracovávaniu údajov môže byť za 
podmienok zákona kedykoľvek odvolaný na adrese sídla organizátora.  
 
3) Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že organizátor súťaže je oprávnený použiť v súlade so zákonom 
č.  394/2019 Z. z., v platnom znení, občianskeho zákonníka, bezplatne nimi uvedené meno a priezvisko v 
médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch organizátora súťaže v súvislosti s touto 
súťažou a jeho výrobkov s tým, že môžu byť zhotovené a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a 
obrazové záznamy účastníkov súťaže (predovšetkým výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to po dobu 5 
rokov od ukončenia súťaže.  

III. Mechanizmus súťaže 
1) Súťaž bude prebiehať vždy v období uvedenom v oznámení príslušnej súťaže.  

2) Zo všetkých odpovedí, ktoré boli účastníkmi vložené ako komentáre v príslušnom období a spĺňajú uvedené 
podmienky súťaže v oznámení o príslušnej súťaži, vylosuje organizátor výhercu. Počet výhercov bude určený 
vždy v oznámení príslušnej súťaže.  

IV. Výhry a ich predanie 
1) Výhry v súťaži a ich počet bude určený vždy v oznámení o príslušnej súťaži.  

2) Každý výherca bude informovaný o výhre na Instagramovej stránke HoppyGo Slovakia s.r.o. Zároveň odošle 
organizátor víťazom súkromnú správu s informáciou o výhre.  

3) Účastník je povinný do 3 dní doručiť organizátorovi odpoveď na predmetnú informačnú správu o výhre, v 
ktorej je zároveň povinný uviesť svoje celé meno a platnú e-mailovú adresu. Organizátor odošle výhru na túto 
adresu do 30 dní po dodaní potrebných kontaktných údajov výhercom.  

4) Výhry budú výhercom odovzdané buď prostredníctvom súkromnej správy na Instagramovej stránke alebo 
budú zaslané na e-mailovú adresu výhercu.  

5) V prípade, že sa niektorú z výhier nepodarí doručiť, predať, prideliť konkrétnemu výhercovi, bez zavinenia na 
strane organizátora či výhercu nezašle v stanovenej lehote svoju odpoveď s uvedením celého mena a e-mailovej 
adresy, prepadá táto výhra organizátorovi súťaže.  

6) Výhry nie sú súdne vymáhateľné. Výhry sú vždy uvedené netto, po prípadnom odvode zrážkovej dane.  

7) Výsledky súťaže sú konečné bez možnosti odvolania. Výhry v súťaži predstavujú dobrovoľné jednostranné 
plnenie organizátora, ku ktorému by inak nebol povinný, nie je možné výhry v súťaži ani účasť v súťaži 
vymáhať právnou cestou, ani nie je možné po organizátorovi či osobách, s ktorými organizátor pri zaistení a 
organizácií súťaže spolupracuje, požadovať či vymáhať alternatívne plnenie. Výhry nie je možné vyplatiť 
alternatívne v hotovosti, ani vymeniť za iné nepeňažné plnenie. Reklamácia výhier je vylúčená.  

8) Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkom s účasťou v súťaži či 
s užívaním výhier.  

 


