Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „WebSupport
Revolúcia“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý
v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže. Tieto pravidlá môžu byť
pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Objednávateľom súťaže je:
Spoločnosť Ján Jaďuď, so sídlom Tulská 2490/31, Zvolen, 960 01, IČO: 46368582 (ďalej len
„objednávateľ“).
2. Organizátorom súťaže je:
Spoločnosť Ján Jaďuď, so sídlom Tulská 2490/31, Zvolen, 960 01, IČO: 46368582 (ďalej len
„organizátor“).
3. Doba a miesto konania súťaže:
Súťaž prebieha v dobe od 06.12.2011 do 12.12.2011 vrátane (ďalej len „doba konania
súťaže“), na území Slovenskej a Českej republiky.
4. Účasť v súťaži:
4.1
Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 10 rokov, ktorá má trvalý
pobyt na území Slovenskej alebo Českej republiky.
Osoba podľa predchádzajúceho odseku sa do súťaže zapojí tak, že
a) buď: pred alebo počas doby konania súťaže sa stane fanúšikom stránky
„WebSupport.sk“ umiestnenej na sociálnej sieti Facebook, konkrétne na adrese
https://www.facebook.com/WebSupport.sk (ďalej len „Facebook stránka WebSupport“),
a bude zdielať predpripravenú správu na sociálnej sieti Facebook umiestnenú na stránke
http://wsrevolution.jadud.sk/ (ďalej len „stránka Revolúcie“).
b) alebo: pred alebo počas doby konania súťaže sa stane followerom účtu
„WebSupport_sk“ umiestnenom na sociálnej sieti Twitter, konkrétne na adrese
https://twitter.com/#!/websupport_sk (ďalej len „Twitter účet WebSupport“), a bude zdielať
predpripravenú správu na sociálnej sieti Twitter umiestnenú na stránke Revolúcie.
4.2

Pod účasťou v súťaži sa rozumia oba spôsoby uvedené v odstavci 4.2.a) a 4.2.b).

Účasť sa považuje za právoplatnú len ak sa v prípade variantu
a) zaznamená akt zdieľania predpripravenej správy do databázy organizátora
b) bude dať zdieľaná predpripravená správa nájsť na sociálnej sieti Twitter pomocou
hashtagu „#ws_revolution“
4.3

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú zmarenú právoplatnú účasť v dôsledku
technických problémov na stránke Revolúcie alebo na sociálnych sietiach Facebook a Twitter.
4.4
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora a objednávateľa (vrátane osôb
v obdobnom vzťahu), ako aj osoby im blízke. V prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto
osoba a organizátor alebo objednávateľ sa o tejto skutočnosti pri vynaložení primeranej
starostlivosti dozvedia, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná.
4.5
Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s
pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek
uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia
nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na
výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech objednávateľa. Organizátor a objednávateľ si
ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať
podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným
konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi
(bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto
rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.
5. Podstata súťaže, výhercovia a výhry v súťaži:
Výhercovia súťaže budú určení dňa 13.12.2011 a to náhodným losovaním z účastníkov.
Hlavnou výhrou súťaže je služba „Unlimited hosting“ na jeden kalendárny rok od spoločnosti
Websupport, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 12, Bratislava, 841 04, IČO: 36421928 (ďalej len
„hostingová spoločnosť“), ktorú hradí organizátor.
Druhou výhrou je služba „Profi hosting“ na jeden kalendárny rok od hostingovej spoločnosti,
ktorú hradí organizátor.
Treťou výhrou je tričko s tématikou „WebSupport Revolution“ vo veľkosti, ktorá vyhovuje
výhercovi.
Bonusovou výhrou je účasť na Vianočnej VIP Párty (ďalej len „párty“), ktorá je organizovaná
hostingovou spoločnosťou dňa 16.12.2011. Podmienkou pre odovzdanie bonusovej výhry je,
že organizátor vyhrá vstupenku s možnosťou +1 vstupu podľa pravidiel zverejnených na
stránke http://blog.truban.sk/ako-sa-dostat-na-legendarnu-websupport-vip-vi.

Organizátor ani hostingová spoločnosť sa nezaväzuje uhradiť akékoľvek ďalšie náhrady
vzniknuté z dôvodu bezchybnej prevádzky hlavnej alebo druhej výhry.
Organizátor ani hostingová spoločnosť sa nezaväzuje uhradiť akékoľvek náklady vzniknuté
z dôvodu účasti výhercu bonusovej výhry na párty.
Organizátor sa zaväzuje doručiť tretiu výhru na adresu výhercu na vlastné náklady.
Losovanie výhercov všetkých výhier zabezpečí organizátor bez zbytočného odkladu po
skončení súťaže (t.j. uplynutí doby konania súťaže).
Výhercovia budú o výhrach upovedomení bez zbytočného odkladu po ich určení, a to
prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej na e-mailovú adresu poskytnutú a získanú od
daného súťažiaceho zapojením sa do súťaže (v prípade variantu (a)) alebo tweetom na Twitter
účet výhercu (v prípade variantu (b)). Súčasťou upovedomenia výhercu o výhre v súťaži bude
aj žiadosť o doplnenie údajov nevyhnutných na odovzdanie výhry. V prípade, ak výherca do
piatich pracovných dní odo dňa odoslania upovedomenia danému výhercovi spôsobom
uvedeným v upovedomení neposkytne organizátorovi súťaže údaje nevyhnutné na odovzdanie
výhry, nárok tohto výhercu na výhru v súťaži v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady
zaniká. O naložení s výhrou, ktorá nebude z akýchkoľvek dôvodov odovzdaná výhercovi
rozhodne s konečnou platnosťou objednávateľ.
Odovzdanie výhier bude organizačne zabezpečovať organizátor. Výhra bude výhercovi
odovzdaná spôsobom a za podmienok dojednaných medzi organizátorom a výhercom,
predovšetkým prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa. V prípade, ak sa výhru
nepodarí výhercovi za dojednaných podmienok odovzdať, nárok výhercu na jej získanie
v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká.
Odovzdanie výhier môže byť podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto
pravidiel (okrem iného najmä podmienok podľa bodu 4.1 týchto pravidiel), predložením
preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov o totožnosti
výhercu ako aj podpisom preberacieho protokolu, pripraveného a poskytnutého zo strany
objednávateľa.
6. Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci organizátorovi a objednávateľovi súhlas na spracúvanie
všetkých jeho ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor a objednávateľ sú oprávnení
osobné údaje súťažiaceho spracúvať najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie a
vyhodnotenia. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred
neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doručeného
príslušnému oprávnenému subjektu odvolať (počas doby konania súťaže to však má za
následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže). Odvolanie súhlasu voči jednému z oprávnených
subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. Oprávnené subjekty smú

osobné údaje súťažiaceho spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný. Súťažiaci má vo
vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené najmä § 20 a súv.
zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje súťažiaceho je možné bezplatne zverejniť v
hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a/alebo propagačných
materiáloch organizátora a objednávateľa s čím súťažiaci účasťou v súťaži výslovne súhlasí.
Osobné údaje súťažiaceho môžu oprávnené subjekty spracúvať aj prostredníctvom iného
subjektu. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje súťažiaci organizátorovi
a objednávateľovi aj súhlas na využívanie jeho ním poskytnutých údajov nemajúcich
charakter osobného údaju.
7. Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci organizátorovi a objednávateľovi súhlas s tým, že
organizátor a objednávateľ sú oprávnení okrem iného najmä na účely realizácie súťaže, jej
propagácie a vyhodnotenia, ako aj propagácie organizátora a objednávateľa, ich produktov a
služieb, na organizovanie ďalších súťaží, prípadne na ďalšie marketingové účely bezplatne
použiť meno, priezvisko a ďalšie zložky osobnostných práv súťažiaceho, najmä ich bezplatne
uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a
propagačných materiáloch organizátora a objednávateľa, ako aj vyhotovovať záznamy jeho
podobizne a iné obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy a ďalej ich bezplatne
uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a
propagačných materiáloch organizátora a objednávateľa. Súhlas podľa tohto bodu pravidiel sa
udeľuje na dobu konania súťaže a na dobu piatich rokov po jej skončení.
8. Zapojením sa do súťaže účastník súťaže výslovne potvrdzuje, že týmto neboli porušené
práva ani oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Účastník súťaže najmä výslovne
potvrdzuje, že disponuje všetkými súhlasmi ktoré v zmysle týchto pravidiel udeľuje.
9. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s účasťou v súťaži
a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb
uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich
a definujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych
predpisov. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím konaním porušil práva tretej
osoby, je za takéto porušenie plne zodpovedný.
10. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže svoj úplný a bezpodmienečný súhlas
s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
11. Účasť v súťaži ani výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne
plniť v peniazoch.
12. Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže,
ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a
poskytnutia náhrady.

13. Objednávateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých
záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.
14. Objednávateľ a organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to
najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol výsledok v súťaži
podvodným konaním alebo konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s
dobrými mravmi, ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže (bez ohľadu na skutočnosť či
sa bude jednať o konanie účastníka súťaže alebo inej osoby). Toto rozhodnutie je konečné,
bez možnosti odvolania.
15. Organizátor ani objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so
súťažou, najmä problémy pri prevádzke stránky Revolúcie, vrátane problémov na strane
prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov.
16. Organizátor ani objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami
v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať. Objednávateľ
si vyhradzuje právo výhru podľa týchto pravidiel nahradiť inou výhrou obdobného typu
a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky odovzdania výhry.
17. Súťaž nie je organizovaná, objednávaná, sponzorovaná, podporovaná, vykonávaná ani
inak prepojená so spoločnosťou Facebook, Inc. disponujúcou právami k sociálnej sieti
Facebook alebo spoločnosťou Twitter, Inc. disponujúcou právami k sociálnej sieti Twitter.
Údaje a súhlasy udeľované v rámci tejto súťaže sú udeľované objednávateľovi a/alebo
organizátorovi, nie spoločnosti Facebook, Inc alebo Twitter, Inc. Akékoľvek otázky,
poznámky alebo podnety súvisiace so súťažou musia byť adresované organizátorovi prípadne
objednávateľovi, nie spoločnosti Facebook, Inc alebo Twitter, Inc.
18. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na
propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom týchto
úplných pravidiel súťaže, platí znenie týchto pravidiel.
V Brne, dňa 6.12.2011

