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Pravidlá súťaže Viega – kúpeľňa roka 
 
Tieto pravidlá súťaže Viega – kúpeľňa roka (ďalej len "súťaž") sú jediným dokumentom, ktorý 
záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k súťažiacim na území Slovenskej 
republiky. 
 
1. Usporiadateľ súťaže 
Usporiadateľom, prevádzkovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť VIEGA s.r.o. so 
sídlom Zdíkovská 61/3030, Praha 5 CZ-150 00, Česká republika, IČ: 267 40 419, zapísaná 
v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 90803 (ďalej len 
"usporiadateľ"). 
 
2. Termín a miesto konania súťaže 
Súťaž prebieha iba na území Slovenskej republiky, a to v čase od 15.06.2020 od 09:00:00 hod. 
(odkedy je možné sa zapojiť do súťaže zaslaním súťažného e-mailu) do 15.11.2020 do 23:59:59 
hod. 
 
3. Účastníci súťaže 

3.1. Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba, ktorá dosiahla plnoletosť, s trvalým 
pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej tiež "účastník" alebo "súťažiaci"). 

3.2. Za účastníka súťaže a odosielateľa súťažnej e-mailovej správy je považovaná osoba 
spĺňajúca podmienky uvedené v bode 3.1 užívajúca e-mailovú schránku, z ktorej bola 
odoslaná súťažná e-mailová správa. Svojou účasťou v súťaži každý účastník 
potvrdzuje, že je oprávneným užívateľom e-mailovej schránky, z ktorej e-mail odoslal. 

3.3. Každý súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže len raz, t.j. odoslaním len jeden súťažnej e-
mailovej správy. 

3.4. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže, ako aj osoby im blízke podľa 
§ 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len 
"Občiansky zákonník"). V prípade, že sa do súťaže zapojí zamestnanec usporiadateľa 
súťaže alebo blízka osoba takéhoto zamestnanca a odborná porota určí za víťazné 
zaslané fotografie takejto osoby, v takom prípade sa takáto osoba nestáva výhercom 
súťaže a výhra sa takejto osobe neodovzdá. Rovnako tak sa výhra neodovzdá v 
prípade, že usporiadateľ zistí spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo 
strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k 
získaniu výhry. V prípade, že usporiadateľ súťaže nadobudne dôvodné podozrenie zo 
spáchania podvodu alebo iného nekalého konania, usporiadateľ si vyhradzuje právo, 
že takémuto účastníkovi súťaže, ktorého súťažné fotografie boli vyhodnotené ako 
víťazné nebude odovzdaná výhra až do času, kým sa nepreukáže, že k takémuto 
podvodnému či nekalému konaniu nedošlo. 
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4. Princíp a podmienky súťaže 

4.1. Účastník sa zapojí do súťaže tak, že na príslušný súťažný e-mail info@viega.sk odošle 
v čase trvania súťaže zo svojej e-mailovej schránky e-mail obsahujúci najmenej jednu 
a najviac tri fotografie svojej kúpeľne/toalety, spĺňajúce podmienky podľa tohto 
článku 4 súťažných podmienok a tiež svoje osobné kontakty v rozsahu mena, 
priezviska, telefónneho čísla, názvu obce, v ktorom má súťažiaci trvalý pobyt, e-
mailovej adresy, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa bodu 6.1 
týchto súťažných podmienok a tiež súhlas s licenčnými podmienkami podľa bodu 4.11 
týchto súťažných podmienok. 

4.2. Informácie podľa bodu 4.1 sú nevyhnutné pre identifikáciu súťažiaceho po celú dobu 
trvania súťaže a následné určenie výhercu súťaže.  

4.3. Podmienkou účasti v súťaži je, že súťažná kúpeľňa musí obsahovať zabudovaný 
predstenový systém Prevista (Prevista Dry, Prevista Dry Plus alebo Prevista Pure) od 
spoločnosti VIEGA, t.j. od usporiadateľa. To znamená, že účastník súťaže je pre účinné 
zapojenie sa do súťaže povinný zaslať najmenej jednu fotografiu, na ktorej bude 
zachytený systém Prevista s jasne rozpoznateľnými znakmi daného systému, napr. 
prostredníctvom ovládacej dosky Viega Visign for Style, More, Public alebo Life. 

4.4. Na fotografie kúpeľní, ktoré budú obsahovať konkurenčné predstenové systémy 
nebude usporiadateľ prihliadať. 

4.5. Usporiadateľ rovnako nebude prihliadať ani na fotografie zaslané mimo doby konania 
súťaže. 

4.6. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného výberu výherných fotografií. 
4.7. Pre účinné zapojenie sa do súťaže je potrebné, aby každá zo zaslaných fotografií 

spĺňala minimálnu veľkosť súboru 2MB. Celková veľkosť zasielaného súťažného e-
mailu potom nesmie presiahnuť veľkosť 8MB. 

4.8. Zasielanie súťažných fotografií cez portály tretích strán (WeTransfer.com, 
uschovna.sk, a pod.) nie je prípustné a usporiadateľ nebude na takéto fotografie 
prihliadať. 

4.9. Nie je prípustné postprodukčné, ani iné grafické upravovanie fotografií zo strany 
súťažiacich pred ich zaslaním do súťaže. 

4.10. Každý súťažiaci môže zaslať do súťaže iba jednu e-mailovú správu. 
4.11. Súťažiaci zaslaním súťažných fotografií výslovne vyhlasuje, že je jediným autorom 

zhotovených fotografií a má k nim výlučné autorské právo. Súťažiaci zároveň zaslaním 
súťažných fotografií udeľuje usporiadateľovi časovo, vecne, miestne, funkčne a ani 
žiadnym iným spôsobom neobmedzené právo používania (licenciu) zaslaných 
fotografií, a to najmä spracovaním fotografií, spojením zaslaných fotografií s inými 
fotografiami, vyhotovením neobmedzeného množstva rozmnoženín fotografií, 
verejnou publikáciou či iným zverejnením fotografií alebo ich rozmnoženín, a to 

mailto:%20info@viega.sk
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najmä na reklamné a marketingové účely usporiadateľa. Súťažiaci zároveň udeľuje 
usporiadateľovi neobmedzené právo udeliť súhlas na použitie zaslaných fotografií 
(sublicenciu) ďalším osobám, a to v rozsahu jemu udelenej licencie podľa 
predchádzajúcej vety. Zaslaním súťažných fotografií súťažiaci zároveň vyjadruje svoj 
výslovný súhlas s prípadným postúpením licencie udelenej usporiadateľovi 
usporiadateľom na tretie osoby. Udelenie licencie podľa tohto bodu súťažných 
podmienok usporiadateľovi je bezodplatné. Súťažiaci má právo do 15 dní odo dňa 
uzatvorenia licenčnej zmluvy podľa tohto bodu súťažných podmienok požiadať 
usporiadateľa o vydanie písomného potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy. Súťažiaci 
sa zároveň po dobu trvania súťaže a jej následného vyhodnotenia zaväzuje, že 
fotografie zaslané usporiadateľovi nepoužije na žiadne iné účely, najmä ich 
neposkytne tretím osobám, ani ich inak nezverejní. 

4.12. Súťažiaci zaslaním súťažnej e-mailovej správy zároveň výslovne vyhlasuje, že za 
použitie zaslaných fotografií na marketingové účely usporiadateľa v súvislosti s touto 
súťažou podľa bodu 4.11 si neuplatňuje a ani nikdy v budúcnosti si voči 
usporiadateľovi nebude uplatňovať žiadne finančné a ani akékoľvek iné nároky. 

4.13. Usporiadateľ je oprávnený overiť identitu výhercu pri odovzdávaní výhry tak, že vyzve 
výhercu na podpis čestného vyhlásenia o tom, že je platným súťažiacim, ktorý zaslal 
fotografie do súťaže. Odmietnutím podpisu takého čestného vyhlásenia je súťažiaci 
vyradený zo súťaže a výhra mu nebude odovzdaná. 

 
5. 5. Výhry, výhercovia a vyhodnotenie súťaže 

5.1. Výhrou v súťaži je 1x víkendový relax&wellness pobyt pre dve osoby v hoteli Lesná 
v hodnote 353€ a 5x župan značky Calvin Klein v hodnote do 120€. 

5.2. Víkendový relax&wellness pobyt pre dve osoby v tatranskom hoteli Lesná v hodnote 
353€ zahŕňa: ubytovanie v hotelovom apartmáne, 4x raňajky formou bufetu 
a 4x štvorchodovú večeru , neobmedzený vstup do fitness, bazéna a wellness centra 
po celú dobu pobytu v čase otváracích hodín, 2x Aromachologie relaxačnú masáž 
v dĺžke 25 minút, parkovanie pri hoteli zdarma, wi-fi pripojenie. 

5.3. Termín pre víkendový pobyt si výherca môže po dohovore s usporiadateľom vybrať 
podľa svojich preferencií v období od 04.12.2020 do 30.05.2021, okrem vianočných, 
novoročných a veľkonočných sviatkov (20.12.2020– 6.1.2021 ,1.4.2021 – 5.4.2021). 
Termín je treba vybrať najneskôr do 04.12.2020. 

5.4. V prípade županu značky Calvin Klein v hodnote do 120€ bude po dohovore 
s usporiadateľom možné upresniť veľkosť, farbu, prípadne dámsky/pánsky variant 
podľa výberu výhercu. 

5.5. Výhercom sa stane súťažiaci, ktorý sa súťaže zúčastnil v súlade s týmito pravidlami, 
a ktorého fotografie boli odbornou porotou vyhodnotené ako víťazné a zároveň boli 
určené za víťazné aj usporiadateľom tejto súťaže. 
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5.6. Výhercovia súťaže budú o výhre informovaní e-mailom najneskôr do dvoch 
kalendárnych týždňov od skončenia súťaže. 

5.7. Ak sa výherca o výhru neprihlási do 72 hodín od doručenia e-mailu podľa bodu 5.6 
týchto súťažných podmienok, zaniká jeho nárok na výhru a výhra prepadá bez 
náhrady v prospech usporiadateľa. 

5.8. Výhry, ktoré nebude možné výhercom doručiť, alebo ich výhercovia neprevezmú 
podľa pokynov usporiadateľa, prepadajú bez náhrady v prospech usporiadateľa. 

5.9. Výhry budú doručované len na území SR. 
5.10. Zaslané fotografie súťažiacich posúdi odborná porota usporiadateľa najneskôr do 

jedného kalendárneho týždňa od skončenia súťaže. 
5.11. Rozhodujúcimi parametrami pri hodnotení fotografií zaslaných súťažiacimi pre 

určenie výhercu bude celkový dizajn na snímkach zachytenej kúpeľne/toalety, ako aj 
kvalita remeselného spracovania. Pre účely vyhodnotenia víťazných fotografií nebude 
posudzovaná kvalita samotných fotografií, ale kvalita, kreativita a dizajn 
realizovaného priestoru a inštalácia s použitím predstenového systému Viega 
Prevista. 

 
6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva 

6.1. Odoslaním súťažného e-mailu účastník vyjadruje súhlas so zaradením svojho mena, 
priezviska, označenia obce, v ktorom má účastník trvalý pobyt, telefónneho čísla a e-
mailu (ďalej len "údaje") do databázy usporiadateľa, a s ich následným 
zhromažďovaním a spracovávaním, manuálne alebo elektronicky, a to vrátane 
spracovania ďalším spracovateľom na základe písomnej dohody s usporiadateľom za 
účelom vyhodnotenia súťaže a odovzdania cien, vrátane súvisiacich prevádzkových 
činností. Súťažiaci ďalej odoslaním súťažného e-mailu vyjadruje súhlas s použitím 
a zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, označenie obce, 
v ktorej má súťažiaci trvalý pobyt na webovej stránke usporiadateľa, na Facebooku 
a Instagrame usporiadateľa, a to najmä na účely zverejnenia vyhodnotenia výsledkov 
súťaže, archívne zverejnenie výsledkov súťaže vo vzťahu k nasledujúcim ročníkom 
súťaže, prezentácie produktov usporiadateľa, ako aj na marketingové účely 
usporiadateľa, najmä ponúkanie produktov a služieb, vrátane zasielania informácií o 
organizovaných akciách, produktoch, a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných 
oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Zb., 
a to na obdobie potrebné na naplnenie vyššie uvedených účelov, najdlhšie však do 
odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov. Tým nie je dotknuté spracovanie 
osobných údajov po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. Účastník 
zaslaním súťažnej e-mailovej správy zároveň berie na vedomie, že má práva podľa 
článku 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
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takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) a podľa § 21 až § 24, § 26 až § 28 zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä, že poskytnutie 
údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne a písomne kedykoľvek na adrese 
usporiadateľa odvolať, že má právo na prístup k osobným údajom ktoré sa týkajú 
súťažiaceho, právo na opravu týchto osobných údajov, právo na obmedzenie 
spracúvania osobných údajov, ako aj právo na výmaz osobných údajov, namietať 
spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov ako aj 
kedykoľvek odvolať svoj návrh na spracúvanie osobných údajov.  

6.2. Účastník súťaže berie na vedomie, že v prípade odmietnutia udelenia alebo odvolania 
súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa vyššie uvedených ustanovení, bude 
zo súťaže vyradený a stráca právo na účasť v súťaži a prípadnú výhru. 

6.3. V prípade pochybností o dodržiavaní práv usporiadateľom sa môže účastník súťaže 
obrátiť na usporiadateľa, prípadne sa tiež môže obrátiť s návrhom na začatie konania 
podľa § 100 zákona č. 18/2018 Zb. priamo na Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovenská 
republika. 

6.4. Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť 
v súlade s § 12 a nasl. Občianskeho zákonníka aj chránené prvky ich osobnosti; v tejto 
súvislosti je tak usporiadateľ oprávnený primerane použiť aj meno, priezvisko, 
podobu a prejavy osobnej povahy účastníka súťaže, a zaslaných súťažných fotografií 
v médiách (vrátane siete Internet), v propagačných a reklamných materiáloch 
usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a ním poskytovaných služieb s tým, že môžu 
byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové 
a zvukovo-obrazové záznamy týkajúce sa účastníkov súťaže, a tieto záznamy môžu 
byť uchovávané a ďalej spracovávané po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže. 

 
7. Ďalšie ustanovenia 

7.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov kedykoľvek súťaž skrátiť, 
prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť jej pravidlá. 

7.2. Rozhodnutie o výhercovi je výlučným právom usporiadateľa. 
7.3. Vymáhanie účasti v súťaži či súťažných výhier súdnou cestou je vylúčené. 
7.4. Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti. 
7.5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného 

typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, 
že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade 
s pravidlami súťaže. 

7.6. Výhercom nevzniká právo výhry reklamovať. 
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7.7. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, tieto zmeny budú 
urobené písomne vo forme dodatku a tieto budú zverejnené na internetovej stránke 
www.viega.sk/kupelna-roka. Účinnosť takejto zmeny nastane okamihom zverejnenia 
podľa predchádzajúcej vety. 

7.8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky, týkajúce sa tejto súťaže 
podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov. 

7.9. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo 
nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa než ako je uvedené 
v týchto pravidlách. 

7.10. Usporiadateľ nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri 
prenose/doručovaní dát elektronickými prostriedkami. 

7.11. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s funkčnosťou 
internetovej stránky, kde budú informácie o súťaži uverejnené. 

7.12. Súťažiaci sa zaväzuje uvádzať iba pravdivé údaje. 
7.13. Súťažiaci berie na vedomie a svojou účasťou v súťaži súhlasí s tým, že usporiadateľ 

nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody či iné majetkové či 
nemajetkové ujmy spôsobené využitím či používaním výhier zo súťaže. 

7.14. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. 
 
V Prahe dňa 15. 6. 2020 

 

https://www.viega.sk/kupelna-roka

