
ŠTATÚT SÚŤAŽE  

“Názov súťaže” 

(ďalej len „Štatút“) 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej 
realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. 

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) 
Obchodné meno: Pmh s.r.o. 
Sídlo: Konopná / 194 , 027 44, Tvrdošín 
IČO: 53442202 
DIČ: 2121370471 
Zapísaný v registri: Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 76026/L 

 
2. Termín konania súťaže 

Súťaž sa uskutoční v období od 25.11.2022 do 22.12.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do 
súťaže. 

 
3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

                Účastníkom súťaže môže byť len občan SR 
 

4. Podmienky účasti v súťaži 
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže  
- Sledoval firemný profil na facebook – PMH – výroba modulárnych domov 
- Napísať do komentáru Vianoce 2022 

 
5. Výhra 

Výhrou v súťaži je  
1 cena - Návrh interiéru 120m2 úžitkovej plochy 
2 cena – elektrická kolobežka – Rebel Toy 
3 cena – tyčový vysávač ETA 
 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených 
účastníkov elektronickým žrebovaním 
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke spoločnosti. Víťaz tiež bude 
priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na 
oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor 
v takom prípade žrebovanie zopakuje. 

 
7. Spôsob odovzdania výhry 

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode 
nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. 
 
 

8. Ochrana osobných údajov 
Dobrovoľný súhlas súťažiaceho ako dotknutej osoby je právnym základom  oprávneného organizátora 
súťaže ako správcu na spracúvanie osobných  údajov na účely realizácie súťaže. Spracovanie údajov 
môže byť  vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na  5 rokov a môže 
byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla  správcu. Súťažiaci má práva podľa zákona 
č. 18/2018 Z.z. o ochrane  osobných údajov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých  
predpisov v platnom znení, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave  spracúvania svojich 
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,  právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych 
osobných údajov v  priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol  splnený účel ich 



spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej  žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných 
údajov na  marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov  nemá vplyv na 
trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. Účastník Súťaže  berie na vedomie a súhlasí s tým, že 
Usporiadateľ alebo  sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú  
oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo  iných ako 
automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať,  spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane 
osobných údajov) a používať Údaje v  súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži  
Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka 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 hlavnej výhry (ďalej len  „Snímok") pre komerčné a preukazné 
účely na všetkých komunikačných  médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými 
spôsobmi,  s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo  zaradením do 
súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi  tento súhlas bez vecného, časového, 
množstvového a územného obmedzenia a  môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na 
tretie osoby,  ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne. Zákonným  dôvodom na 
spravovanie osobných údajov za účelom účasti v súťaži v  súlade s nariadením čl. 13 a 14 EP a R EP 
2016/679 o ochrane fyzických  osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov  podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení  neskorších predpisov : - Váš 
súhlas na poskytnutie Vašich osobných  údajov v rozsahu určenom; - Váš súhlas s podmienkami súťaže; 
- Váš  súhlas pre marketingové účely. 

 

9. Záverečné ustanovenia 
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť 
Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto 
záväzky ani nevznikajú. 
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, 
spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. 
 
 

V Tvrdošíne , dňa 25.11.2022 

 
 
 


