Podmienky súťaže „PosAm National Public Champion“
Podmienky súťaže „PosAm National Public Champion“ (ďalej len „Súťaž") sú jediným a
záväzným dokumentom, ktorý podrobne upravuje pravidlá a podmienky súťaže (ďalej len
„Podmienky súťaže").
I. ORGANIZÁTORI SÚŤAŽE
Organizátor súťaže je spoločnosť PosAm, spol. s r. o., so sídlom Bajkalská 28, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 365 078, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel
Sro, vložka č. 6342/B (ďalej len „PosAm“ alebo „organizátor“).
(ďalej len „Organizátor").
II. CIEĽ SÚŤAŽE
1) Cieľom Súťaže je propagácia spoločnosti PosAm.
III. PREDMET SÚŤAŽE
Predmetom Súťaže je odovzdanie hlasu súťažiaceho pre spoločnosť PosAm v hlasovaní
súťaže European Business Awards o titul National Public Champion.
IV. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE
Súťaž bude prebiehať v období od 16. 1. 2017 od 10:00 do 2. 3. 2017 do 12:00 hod.
V. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
1) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba vo veku 16 a viac rokov (ďalej ako „Súťažiaci').
2) Súťažiaci musí odovzdať svoj hlas za PosAm v hlasovaní súťaže European Business Awards
o titul National Public Champion, spôsobom uvedeným v článku VI týchto podmienok.
3) Súťažiaci sa musí zaregistrovať spôsobom uvedeným v článku VI týchto podmienok.
4) Súťažiaci musí súhlasiť s týmito podmienkami. Ich súčasťou je udelenie súhlasu so spracúvaním
osobných údajov účastníka súťaže na marketingové účely v zmysle článku VIII bod 6.
5) Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora.
VI. PRIEBEH SÚŤAŽE
1) Hlasovanie v súťaži European Business Awards o titul National Public Champion je
možné od 9.1.2017 9:00 do 1.3.2017 17:00. Zaregistrovať sa do Súťaže je možné do
2.3.2017 do 12:00.
2) Spôsob hlasovania
a. Hlasovanie prebieha na stránke
http://www.businessawardseurope.com/vote/detail-new/slovakia/20781
(skrátený link: goo.gl/eRI6wo).
b. Súčasťou stránky v bode a) je nominačné video PosAm a formulár pre zadanie
emailovej adresy hlasujúceho („Vote for this entry“).
c. Hlasujúci zadá svoju emailovovú adesu a stlačí tlačidlo „Click here to vote“.
d. Na zadanú emailovú adresu dostane hlasujúci potvrdzovací email s názvom „EBA Vote -

Please confirm your vote“ ktorý obsahuje link pre potvrdenie hlasu.
e. Po potvrdení hlasu kliknutím na link v maily z bodu d) je hlas za PosAm zaznamenaný ak
hlasujúci uvidí informačné hlásenie: „Your vote has been cast for POSAM SPOL. S R.O.“
3) Spôsob registrovania sa do Súťaže
a. Hlasujúci, ktorý sa chce zúčastniť losovania o výhry v zmysle bodu VII, musí na adresu
SUTAZ@POSAM.SK preposlať potvrdzovací email z bodu 2d) tohto článku.
b. Registrácia je platná iba vtedy, ak je zaslaný celý potvrdzovací email z bodu 2d).
4) Organizátori súťaže zbierajú registrácie a zabezpečujú vyhodnotenie súťaže.
5) Losovanie a odovzdanie výhier prebehne v zmysle článku VII týchto pravidiel.
VII. VÝHRA
1) Súťažiaci ktorí splnia podmienky definované týmito pravidlami sú zaradení do zlosovania o výhry.
2) Losovanie výhercov prebehne najneskôr 5 dní po ukončení súťaže.
3) Z účastníkov zaradených do zlosovania budú vylosovaní štyria výhercovia. Traja výhercovia
vedľajších cien a jeden výherca hlavnej ceny.
4) Hlavnou cenou je mobilný telefón Samsung Galaxy A5 (verzia 2016).
5) Vedľajšou cenou je tričko PosAm.
6) Oznámenie o výhre bude výhercovo zaslané na emialovú adresu z registrácie, t.j. na adresu
z ktorej prišiel potvrdzovací email.
7) V prípade, ak výherca neprevezme výhru (odmietne výhru prevziať alebo výhru neprevezme
a zásielka sa vráti, alebo nebude možné výhru odovzdať), výhra prepadá v prospech
organizátora.
8) Výhry budú výhercom zaslané prostredníctvom kuriéra alebo poštou na adresu na území
Slovenskej republiky, ktorú súťažiaci zašle emailom na základe emailového oznámenia o výhre.
9) Jeden súťažiaci môže získať len jednu výhru.
10) Výhry budú výhercom odoslané do 30 dní po ukončení súťaže.
11) Výhercovia budú zverejnení na web stránke Organizátora.
VIII. OSOBITNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE
1) Organizátor si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov zmeniť a dopĺňať jednotlivé pravidlá
Súťaže vyjadrené v týchto Podmienkach súťaže, vrátane doby jej trvania, ako aj právo
Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.
2) Výhra bude potvrdená a odovzdaná len tomu Súťažiacemu, ktorý splní všetky podmienky
obsiahnuté v týchto Podmienkach súťaže, a ich nárok bude Organizátormi Súťaže
potvrdený. V prípade sporu o platnosť nároku na výhru je rozhodnutie Organizátorov
Súťaže konečným rozhodnutím. Ak Súťažiaci nesplní podmienky určené v týchto
Podmienkach súťaže, výhra prepadá v prospech PosAm.
3) Výhru nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať, ani za ňu
žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej či nefinančnej povahy.
4) Organizátor Súťaže nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s
ich účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži.
5) Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení
výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.
6) Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou, v súlade so zákonom
č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako .zákon o
ochrane osobných údajov") svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, poskytnutých
Organizátorom Súťaže s cieľom ďalšieho marketingového spracovania pre potreby Organizátorov
Súťaže (zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk pre informáciu o akýchkoľvek produktoch
alebo službách PosAm alebo tretích osôb, alebo zasielania newslettera alebo iných reklamných
alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty), a

to až do písomného odvolania tohto súhlasu, ktorý je možné vykonať kedykoľvek a
bezplatne. Účasťou v Súťaži Súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas so zverejnením svojho mena na
sociálnej sieti Facebook, na internetovej stránke http://www.posam.sk a v emailoch, ktoré budú
zaslané účastníkom Súťaže. a Organizátori Súťaže si vyhradzujú právo na využívanie,
spracovanie a publikovanie informácií z tejto Súťaže, vrátane mena výhercu, a to i bez
ďalšieho súhlasu a bez finančných náhrad. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov sú
správcom osobných údajov Organizátori Súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol správcom osobné
údaje, má právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva podľa zákona o ochrane
osobných údajov, predovšetkým právo obrátiť sa na orgán štátneho dozoru v prípade,
ak zistí, že Organizátori porušujú svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných
údajov , a právo požadovať opravu, doplnenie, zablokovanie alebo zlikvidovanie svojich údajov.
IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
1) Tieto Podmienky súťaže nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom začatia Súťaže.
2) Osoby, ktoré sa zúčastnia Súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou Podmienok
súťaže.
3) V prípade rozporu ustanovení Podmienok súťaže a propagačných materiálov, týkajúcich sa
Súťaže a/alebo nejasnosti týkajúcich sa výkladu týchto Podmienok súťaže alebo propagačných
materiálov Súťaže, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto Podmienok súťaže a výklad
Organizátora Súťaže.
4) Na právne vzťahy neupravené týmito Podmienkami súťaže sa budú aplikovať príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.
5) V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s
ňou, sa jednotliví Súťažiaci a Organizátor Súťaže zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými
rokovaniami a dohodou.
6) Tieto Podmienky súťaže sú vyhotovené a uložené u Organizátora Súťaže a zverejnené na
internete. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Podmienok
súťaže.
7) Organizátori Súťaže podpisom týchto Podmienok súťaže vyhlasujú, že ich vydali slobodne , vážne
a prejavujú svoju vôľu byť nimi viazaní.

V Bratislave dňa 9.1.2017
Za organizátora súťaže
-----------------------Ing. Marián Marek
generálny riaditeľ

-------------------------Ing. Miroslav Bielčik
finančný riaditeľ

