
Pravidlá Súťaže "Súťaž s Amazing Places o skvelé ceny" 

 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže "Súťaž s Amazing Places o skvelé 
ceny" (ďalej len "súťaž"). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá 
uvedenej súťaže na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom.  

Organizátorom súťaže je spoločnosť Dateio, s. r. o., so sídlom Beníškové 1285/7, 150 00 Praha 5 - 
Košíře, IČ 022 16 973, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, zložka 216820 
(ďalej len "organizátor") 

 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Visa Europe Limited so sídlom na adrese 1 Sheldon Square, 
Londýn W2 6TT, registračné číslo 05 13 99 66 ("Visa" alebo "usporiadateľ").  

I. Účastník súťaže: 

1. Účastníkom súťaže (ďalej tiež "súťažiaci") sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 

držiteľom firemnej (Business, Business Platinum alebo Business Gold) alebo prémiovej (Gold, 

Platinum a Infinite) platobnej karty Visa vydanej na Slovensku (ďalej len "karta") a musí mať 

adresu na zaslanie výhry v rámci Slovenska. 

2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora, poskytovatelia výhier, zamestnanci 

oddelenia platobných kariet zúčastnených bánk a ďalej zamestnanci sprostredkovateľských 

spoločností, tlačiarní a ďalších subjektov zapojených do tejto reklamnej akcie vrátane ich 

rodinných príslušníkov. Osoby nespĺňajúce podmienky súťaže alebo konajúce v rozpore s 

pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak takáto osoba splní niektoré podmienky pre 

získanie výhry napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré  poskytla, nestáva sa výhercom 

a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade zostáva poskytovateľovi výhier súťaže, ktorý 

je oprávnený poskytnúť ju ďalšiemu výhercovi, prípadne použiť ju na iné marketingové účely. 

Účastník bude vylúčený zo súťaže v prípade,  že poskytovateľ výhier zistí alebo bude mať 

oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo iného nekalého konania zo strany 

príslušného účastníka vrátane za asistencie tretej osoby, ktorá dopomohla danému 

účastníkovi získať výhru. 

II. Termín a miesto konania súťaže: 

Súťaž prebieha od 1. septembra 2022, 00:00:00 hod. do 31. septembra 2022, 23:59:59 hod. vrátane 

(ďalej len "čas konania súťaže"). Súťaž prebieha na súťažných webových stránkach 

https://www.visa.sk/sutaz a na ich mobilných verziách (ďalej len "súťažné webové stránky"). Súťažné 

webové stránky sú tiež základným nástrojom komunikácie organizátora s účastníkmi súťaže.  

III. Mechanizmus súťaže: 

1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že v čase konania súťaže: 

 

a) Registruje príslušnú kartu do Visa Benefit programu (ďalej len "program") na súťažnej 

webovej stránke https://www.visa.sk/sutaz a tak splní podmienku na zaradenie do 

losovania. Ak je karta v programe registrovaná už pred začiatkom súťaže, splní súťažiaci 

podmienku pre zaradenie do losovania tým, že sa v čase konania súťaže prihlási k svojmu 

účtu (také prihlásenie bude preto pre účely týchto súťažných pravidiel považované za 

registráciu do súťaže). Súčasťou registrácie programu je uvedenie mena, priezviska, 

dátumu narodenia, e-mailovej adresy a BIN (prvých 9 čísel z prémiovej alebo firemnej 
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Visa karty súťažiaceho). Každá firemná alebo prémiová platobná karta Visa môže byť 

registrovaná v súťaži len raz. 

b) Aktivuje si svoj novo registrovaný účet pomocou aktivačného e-mailu. 

c) Udelí súhlas so spracovaním svojich poskytnutých osobných údajov na účely organizácie 

súťaže, vrátane možného kontaktovania v prípade výhry (viz. bližšie čl. VI. týchto 

pravidiel). 

 

2. Registráciu do súťaže môže vykonávať vždy len majiteľ karty. Okamihom registrácie karty a 

udelením súhlasu v zmysle čl. III ods. 1 písm. b) je súťažiaci zaradený do súťaže (ďalej a vyššie 

len "registrácia" či "súťažná registrácia"). 

3. Súťažiaci zaradený do databázy súťažiacich bude na účely žrebovania identifikovaný menom, 

priezviskom a e-mailom. Počet registrácií súťažiaceho je obmedzený počtom ním vlastnených 

prémiových alebo firemných Visa kariet. Vyhrať však môže rovnaký súťažiaci maximálne raz. 

V prípade opätovného vyžrebovania toho istého súťažiaceho bude tento súťažiaci z losovania 

automaticky vyradený. 

4. Žrebovanie výhercov sa uskutoční po skončení súťaže. Víťazi budú zverejnení na webovej 

stránke https://www.visa.sk/sutaz do 21. 10. 2022. Meno výhercu bude uvedené v tvare 

krstného mena a prvého písmena priezviska. 

5. Výhry a ich čerpanie sú definované v ods. IV. Výhra a žrebovanie výhier  

6. Usporiadateľ ani organizátor nenesú zodpovednosť za technické problémy, ku ktorým by 

mohlo dôjsť pri registrácii účastníkov. 

IV. Výhra a žrebovania výhier: 

1. Organizátor vyžrebuje v sídle organizátora súťaže do 21. 10. 2022 zo všetkých súťažiacich, ktorí sa 

riadne zaregistrovali do súťaže v období 1. 9. 2022 - 30. 9. 2022, celkovo 15 výhercov týchto 

jednotlivých cien: 

• 5x pobyt na 2 noci s polpenziou a bonusom navyše od Amazing Places 

o Usadlosť pod Kriváňom 

- 2 osoby (alebo možnosť navyše + 2 deti) 

- 2 noci 

- polpenzia s donáškou   

- regionál. karta Liptov  s množstvom výhod 

o Boutique hotel Mamas Bratislava  
- 2 osoby (alebo možnosť navyše + 2 deti) 

- 2 noci 

- Polpenzia 

- Vstup do wellness 

o Palace Hotel Pezinok 

- 2 osoby (alebo možnosť navyše + 2 deti) 

- 2 noci 

- Polpenzia 

- Wellness a prehliadka hradu 

o Bjornsonka  

- 2 osoby (alebo možnosť navyše + 2 deti) 

- 2 noci 

- Polpenzia 

- Vstup do wellness 

o Royal Palace Trencianske Teplice 
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- 2 osoby (alebo možnosť navyše + 2 deti) 

- 2 noci 

- Polpenzia 

- 4 kúpeľné procedúry; 2x30min. vstup do bazéna; neobmedzené SPA; ranné 

plávanie 1 h. pred otvorením  

 

• 5x iPhone 13 

• 5x Smart hodinky Venu 2S od Garmin 

 

2. Výhercovia budú zverejnení na stránkach: https://www.visa.sk/sutaz najneskôr do 21. 10. 2022. 

V. Odovzdanie výhier: 

1. Každého výhercu losovania bude organizátor kontaktovať E-MAILOM nasledujúci deň po 

žrebovaní, tj. dňa 21. 10. 2022, kde v tomto e-maile budú ďalšie pokyny pre prevzatie 

jednotlivých výhier. 

2. Pokiaľ nebude výherca do 10 pracovných dní reagovať na správu o výhre zaslanú trikrát na jeho 

e-mailovú adresu, jeho výhra prepadá organizátorovi.  

VI. Osobné údaje: 

1. Účasťou v tejto súťaži súťažiaci udeľuje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre 

účel realizácie marketingovej akcie podľa týchto pravidiel, tj. s ich zodpovedajúcim spracovaním zo 

strany usporiadateľa súťaže, spol. Visa Europe Limited so sídlom na adrese 1 Sheldon Square, 

Londýn W2 6TT, registračné číslo 05 13 99 66, ktorý je správcom, a to v rozsahu meno a priezvisko, 

dátum narodenia, BIN (prvých 9 čísel z prémiovej alebo firemnej Visa karty súťažiaceho) a e-mail 

pre zaslanie dodatočných informácií a podmienok k výhre.  

2. Osobné údaje budú použité pre účel vedenia tejto marketingovej akcie  vrátane zaradenia do 

databáze pre danú marketingovú akciu, organizáciu a vyhodnotenie súťaže. 

3. Právnym titulom spracovania je súhlas. Ak je súhlas odvolaný, bude spracovávaný iba obmedzený 

rozsah údajov po obmedzenú dobu troch rokov na účely ochrany práv správcu (z dôvodu prípadnej 

kontroly zo strany orgánu dohľadu, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhania pohľadávok) z 

titulu oprávneného záujmu usporiadateľa, dlhšie iba u výhercov, ak to ukladá osobitný právny 

predpis. 

4. Doba spracovania je doba trvania marketingových kampaní usporiadateľom, v rámci ktorých môže 

byť súťažiaci kontaktovaný, respektíve doba neurčitá, tj. do odvolania súhlasu. Odvolaním súhlasu 

je ukončená tiež účasť v prebiehajúcej súťaži. 

5. Spôsob uskutočňovaného spracovania je elektronické, ručné a čiastočne automatizované. 

Súťažiaci berie na vedomie, že za účelom plnenia vyššie uvedených účelov bude dochádzať k 

segmentácii (profilovaniu), napríklad, nie výlučne s ohľadom na vek, predchádzajúce aktivity 

súťažiaceho u usporiadateľa, zistené preferencie a ďalšie podobné informácie zistené o súťaž iacim 

pri účasti na tejto súťaži. 

6. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu okrem organizátora spracovávať, ako spracovateľ 

marketingovej spoločnosti poverenej usporiadateľom súťaže, a to spôsobom obvyklým pre 

zaisťovanie súťaží, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni 

poradcovia. 

7. Súťažiaci môže kedykoľvek súhlas odvolať na kontakte  visaczech@visa.com, kde je možné uplatniť 

aj ostatné práva súťažiaceho. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže súťažiaci obrátiť 

na usporiadateľa na jeho adrese alebo na e-maile visaczech@visa.com. Na tomto e-maile môže 
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súťažiaci podať k usporiadateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky. Dozorným orgánom je 

Úrad na ochranu osobných údajov, ku ktorému môže súťažiaci podať sťažnosť  

8. Súťažiaci svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezplatne 

použiť meno a mesto bydliska súťažiaceho v médiách (vrátane internetu), propagačných a 

reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a v súvis losti s propagáciou 

výrobkov a služieb usporiadateľa, s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie 

uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich. Súhlas podľa tohto odseku je 

vyvíjaný po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže.  

9. Súťažiaci berie na vedomie, že má práva podľa príslušnej právnej úpravy, tj. predovšetkým, že 

poskytnutie údajov je dobrovoľné, spracovanie je transparentné, súťažiaci má právo na informácie 

a prístup k osobným údajom a právo na opravu svojich osobných údajov, blokovanie nesprávnych 

osobných údajov, obmedzenie spracovania, vymazanie a ich likvidáciu. Súťažiaci má tiež právo na 

prenosnosť údajov a právo byť zabudnutý, právo namietať pri spracovaní na účely priameho 

marketingu, vrátane profilovania. Súťažiaci má ďalej právo na námietky proti spracovaniu založené 

na oprávnenom záujme. Súťažiaci nebude predmetom rozhodnutia založeného na 

automatizovanom spracovaní, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho významne dotýka . 

VII. Spoločné ustanovenia: 

1. Súťaž sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenska. 

2. Prípadné otázky, pripomienky a pod. je potrebné zaslať na e-mailovú adresu visaczech@visa.com.  

3. Do súťaže budú zaradení súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky súťaže. Organizátor 

súťaže má právo na výsledné posúdenie splnenia stanovených podmienok súťaže jednotlivými 

súťažiacimi. 

4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s jej pravidlami nebudú do 

súťaže zaradené. V prípade, keď sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom 

napr. V dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru, a ak takáto osoba už 

prevzala výhru, zaväzuje sa bezodkladne ju vrátiť organizátorovi na základe písomnej výzvy 

organizátora. 

5. Organizátor ani usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou na súťaži či 

v súvislosti s užívaním výhier. 

6. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže, ktoré boli zverejnené na 

súťažných webových stránkach, a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 

7. Účasť na súťaži ani výhry nemožno súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu 

finančnej alebo nefinančnej povahy. 

8. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž 

úplne zrušiť bez udania dôvodov a bez akejkoľvek náhrady, a to s účinnosťou odo dňa zverejnenia na 

www.visa.sk.  

 

V Prahe dňa 31. júla, 2022. 
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