
Pravidlá súťaže 

„Novoročná bazénová akcia s Albixonom“ 

01.02.2020 – 22.02.2020 

Slovenská republika 

 

1. Organizátor súťaže: 

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je: BAZÉNY SK, s.r.o., so sídlom Vodná 23 , 949 05 Nitra, 

IČO 44 762 003, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel 

Sro, vložka číslo 43605/N, zastúpená štatutárnym orgánom spoločnosti-konateľom Martinom 

Bogdánom, (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť BAZÉNY“). 

Spoločnosť BAZÉNY je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky prevádzkuje sieť 

maloobchodných predajní zameraných na predaj bazénov, zastrešení bazénov a bazénového 

príslušenstva. 

2. Termín a miesto konania súťaže: 

1.Súťaž s názvom „Novoročná bazénová akcia s Albixonom“ (ďalej len „súťaž“) prebieha od 

01.02.2020 (06:00:00) do 22.02.2020 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území 

Slovenskej republiky vo všetkých predajniach spoločnosti BAZÉNY (ďalej len „miesto konania 

súťaže“). 

2. Výhercovia súťaže budú určení/ vybraní podľa princípu uvedeného v bode č. 4. týchto pravidiel 

súťaže. 

3. Výhry v súťaži: 

1. Výhry v súťaži sú nasledovné: 

3x ALBIXON BOX-KLASIK A 3,6x6,4x1M-SILVER ELOX/ANTRACIT, 

16x BRILIX tepelné čerpadlo XHP FD 60 5 kw , 

35x Vysávač DOLPHIN SPRING, 

100x BRILIX solárna sprcha FANTASY RAIN 35l, 

100x Kupón na zazimovanie bazéna zdarma v hodnote 150€, 

106x Kupón na JARNÝ ŠTART v hodnote 250€ 

 (ďalej jednotlivo aj ako ,, výhra“). 

4. Podmienky účasti v súťaži a spôsob výberu výhercov: 

1. Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito 

pravidlami súťaže. 

2. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony  s adresou trvalého 

bydliska na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá si v 

čase konania súťaže zakúpi v predajniach usporiadateľa bazén a súčasne uhradí jeho kúpnu cenu v 

rozsahu 100% najneskôr do dňa 22.02.2020. 



3. Za každú uzatvorenú kúpnu zmluvu na bazén má súťažiaci nárok na jednu súťažnú kartičku. 

4. Losovanie súťažných kartičiek bude prebiehať na adrese trvalého pobytu konkrétneho súťažiaceho 

uvedenú v kúpnej zmluve v termíne od 01.03.2020 do 31.03.2020 za prítomnosti osoby poverenej 

usporiadateľom. Za správnosť údajov zodpovedá súťažiaci. 

5. Termín losovania súťažných kartičiek bude určený v poradí, v akom si ten ktorý súťažiaci zakúpi 

u usporiadateľa bazén, pričom rozhodujúci je dátum uzatvorenia kúpnej zmluvy. Následne 

usporiadateľ dohodne telefonicky konkrétny termín so súťažiacim. Osoba poverená usporiadateľom 

predloží v deň losovania na adrese trvalého pobytu súťažiaceho súťažiacemu súťažné kartičky, z 

ktorých si tento jednu vyberie a ihneď zistí výhru. 

6. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane, avšak vždy s novou súťažnou kartičkou. 

7. Súťažiaci sa môže stať výhercom výhry aj opakovane. 

8. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, 

nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom 

v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa 

tejto osobe neodovzdá. 

10. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov 

v priamej línii, súrodenci a manžel. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému 

výhercovi neodovzdá. 

5. Prevzatie výhry: 

1. Výherca je povinný si výhru prevziať u usporiadateľa na adrese sídla spoločnosti BAZÉNY Vodná 

23, 949 01, a to v lehote najneskôr do 30.06.2020 inak nárok na odovzdanie výhry zaniká. 

6. Spoločné ustanovenia: 

1. V prípade, že sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, 

prepadá výhra usporiadateľovi. 

2. Výherca nie je povinný výhru prevziať. 

3. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. 

4. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa. 

5. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním 

výhier. 

6. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu prevzatia výhry výhercom. 

7.  Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. 

8. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. 

9.Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch . 

10. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté 

inak. 

7. Všeobecné podmienky: 



1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom 

rozsahu dodržiavať. 

2. Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, 

webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier. 

3. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 eur je v súlade s 

ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu 

fyzických osôb a podlieha aj odvodu na zdravotné poistenie. Hodnota jednotlivej výhry umiestnenej 

do súťaže bude oznámená výhercovi pri odovzdaní výhry. 

4. Usporiadateľ je oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej 

pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne, 

formou číslovaných dodatkov, a zverejnené na internetových stránkach: www.albixon.sk. 

6. Súťažiaci nemá na základe tejto súťaže, alebo v súvislosti s ňou, nárok na akékoľvek iné plnenie 

než na plnenie výslovne stanovené v týchto pravidlách a usporiadateľom poskytnuté, pričom nárok 

na plnenie vzniká len za splnenie všetkých platných podmienok. Výherca nie je oprávnený požadovať 

akékoľvek ďalšie plnenie nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách. 

7. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať. Všetky reklamácie je výherca povinný uplatňovať priamo 

u dodávateľa výhier. 

8. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť 

deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky 

odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť 

výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže. 

9. Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie 

účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou nie je možné. 

10. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek riziká ani akúkoľvek škodu, ktorú účastník 

súťaže prípadne utrpí svojou účasťou na súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.  

11. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkovi súťaže nijako zaviazaný, účastník nemá nárok na 

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

12. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na súťaži. Usporiadateľ má 

právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by taký účastník porušoval pravidlá, 

konal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným spôsobom, využíval 

komunikačné prostriedky na poškodzovanie mena usporiadateľa alebo bol z tejto činnosti dôvodne 

podozrivý, a to bez náhrady nákladov alebo škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. 

Toto právo majú uvedené subjekty voči účastníkovi aj v prípade, keď sa podobného konania v 

prospech účastníka dopustila tretia osoba, ktorá dopomohla/dopomáhala danému účastníkovi k 

získaniu výhry. 

13. Usporiadateľ ani technický správca súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose 

dát elektronickými prostriedkami. 

14. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa 

vlastného uváženia. O výhrach v súťaži s konečnou platnosťou a bez možnosti odvolania rozhoduje 

taktiež usporiadateľ súťaže. V prípade pochybností o splnení podmienok súťaže jednotlivými 

účastníkmi majú dôkazné povinnosti účastníci. 



15. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných 

materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže je 

rozhodné znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných 

materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými 

pravidlami súťaže. 

16. Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii 

na webovej stránke usporiadateľa www.albixon.sk, a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho 

sídle. 

8. Osobné údaje 

1.Účastník súťaže prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dáva usporiadateľovi  

BAZÉNY SK, s.r.o., so sídlom Vodná 23 , 949 05 Nitra, IČO 44 762 003, obchodná spoločnosť 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 43605/N, svoj 

výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje 

účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail), ako aj so spracovaním údajov za 

účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení, a to na základe 

dobrovoľne udeleného súhlasu výhercu so spracúvaním osobných údajov v súlade so Zákonom č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom 

znení a podľa článku 6 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 („nariadenie“). Na účely prihlásenia sa do súťaže a v priebehu 

súťaže usporiadateľ žiadne osobné údaje súťažiacich nespracúva. 

2.Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho osobné údaje môže BAZÉNY SK, s.r.o. využiť 

na kontaktovanie účastníka a za účelom propagácie svojej činnosti. 

3.Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a 30 mesiacov po jej 

skončení. 

4. BAZÉNY SK, s.r.o.  si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných 

podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými 

podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť 

možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. 

5. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov prináležia výhercovi súťaže práva v zmysle 

nariadenia, a to: 

– Právo na výmaz osobných údajov; 

– Právo na prístup k osobným údajom; 

– Právo na to, aby usporiadateľ obmedzil spracovanie osobných údajov v prípade, ak výherca súťaže:  

• Popiera správnosť presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby 

usporiadateľ mohol správnosť osobných údajov overiť; 

• Spracovanie je protizákonné a výherca súťaže odmieta výmaz osobných údajov a žiada 

namiesto toho o obmedzenie ich použitia; 

• Usporiadateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracúvania, ale výherca súťaže 

ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; 



• vzniesol námietku proti spracúvaniu podľa č. 21 ods. 1 Nariadenia, kým nebude 

overené, či oprávnené dôvody usporiadateľa prevažujú nad jeho oprávnenými dôvodmi; 

– Právo na opravu nesprávnych osobných údajov; 

– Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov; 

– Právo na prenosnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; 

– Právo byť informovaný, ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných 

údajov bude mať za následok vysoké riziko pre vaše práva a slobody. Takéto porušenie je 

vyhlasovateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť výhercovi súťaže. 

6. V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov alebo získania bližších informácií sa 

môže výherca obrátiť písomne na adresu sídla usporiadateľa, e-mailovú adresu  albixon@albixon.sk. 

7. V prípade neudelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov nie je usporiadateľ oprávnený údaje 

spracúvať, výhru výhercovi nemôže odovzdať a nárok na výhru zaniká. 

 

V Nitre dňa 01.02.2020 

mailto:martina.gojdic@assaabloy.com

