Štatút Výzvy SPOZNAJ SLOVENSKO 2020
V tomto dokumente sú určené pravidlá a podmienky výzvy SPOZNAJ SLOVENSKO 2020 (ďalej
len ako “súťaž”) zverejnenej na webstránke vyhlasovateľa súťaže travelistan.sk s.r.o. (ďalej ako
“štatút”)
USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
1. Obchodné meno: travelistan.sk, s.r.o.
S miestom podnikania: Exnárova 33, 82103 Bratislava
IČO: 52082997
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
133330/B
Bankové spojenie (IBAN): SK8411000000002946070770
I.

(ďalej len “vyhlasovateľ výzvy” alebo “usporiadateľ”)
II. PREDMET SÚŤAŽE
1. Súťažou sa rozumie účasť na výzve SPOZNAJ SLOVENSKO. Princípom výzvy je návšteva
všetkých ôsmich slovenských krajov a ich najvyšších vrcholov určených vyhlasovateľom výzvy.
Určenými ôsmimi krajmi Slovenska a ich najvyššími vrchmi sú:
• Bratislavský kraj: Vysoká - 754 m.n.m. (Malé Karpaty)
• Trnavský kraj: Záruby - 767 m.n.m.(Malé Karpaty)
• Trenčianský kraj: Vtáčnik - 1346 m.n.m. (Vtáčnik)
• Nitriansky kraj: Panská Javorina - 943 m.n.m. (Považský Inovec)
• Žilinský kraj: Bystrá - 2248 m.n.m. (Západné Tatry)
• Banskobystrický kraj: Ďumbier - 2046 m.n.m. (Nízke Tatry)
• Košický kraj: Stolica - 1476 m.n.m. (Slovenské Rudohorie)
• Prešovský kraj: Gerlachovský štít - 2655 m.n.m. (Vysoké Tatry)
2. Súťažiaci navštevuje vyššie uvedené kraje a ich najvyššie vrchy samostatne a vo svojom
voľnom čase v lehote uvedenej v čl. III tohto štatútu. Povinnosťou súťažiaceho je odfotiť sa na
vrchole každého z hore uvedených vrchov a následne túto fotografiu nahrať do svojho
osobného profilu na stránke www.spoz-naj.sk
III. TRVANIE SÚŤAŽE
1. Doba trvania súťaže je odo dňa jej vyhlásenia 14.07.2020 do 31.10.2020. Registrácia do
súťaže začína dňom jej vyhlásenia a trvá do dňa ukončenia súťaže. Vyhlasovateľ výzvy si
vyhradzuje právo na skoršie ukočenie termínu registrácie.
IV. SPÔSOBILOSŤ A PODMIENKY NA ÚČASŤ V SÚŤAŽI
1. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorých spôsobilosť na
právne úkony nie je súdnym rozhodnutím obmedzená. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je
účasť v súťaži možná len so súhlasom zákonného zástupcu, ktorý je potrebné priložiť k
registrácii na www.spoz-naj.sk/registracia.
2. Zo súťaže sú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá súťaže. O
vylúčení súťažiaceho zo súťaže s konečnou platnosťou rozhoduje vyhlasovateľ výzvy. Taktiež
sa súťaže nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa ani ich blízke osoby v zmysle definície
blízkej osoby v §116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
3. Do súťaže o ceny uvedenené v čl. V tohto štatútu je zaradený každý súťažiaci, ktorý sa v
termíne uvedenom v čl. III zaregistruje do súťaže prostredníctvom webstránky www.spoznaj.sk/registracia a zaplatí registračný poplatok uvedený na registračnej stránke súťaže.
4. Pre registráciu do súťaže je každý súťažiaci povinný vyplniť registračný formulár uvedený na
webstránke www.spoz-naj.sk/registracia a schváliť podmienky súťaže. Zároveň je povinný
zaplatiť registračný poplatok, ktorý je nevratný. Registrácia sa považuje za úspešnú až po
pripísaní registračného poplatku na účet vyhlasovateľa výzvy, o ktorom bude súťažiaci
informovaný prostredníctvom emailu zaslaného na adresu, ktorú súťažiaci poskytol
vyhlasovateľovi výzvy pri registrácii.

5. Po obdržaní emailu oznamujúcom prijatie platby a úspešnú registráciu môže súťažiaci začať
plniť podmienky výzvy. Úlohou súťažiaceho je odfotiť sa na vrcholoch najvyšších vrchov
každého zo slovenských krajov uvdených v čl. II ods. 1 tak, aby bolo jednoducho
identifikovateľné, že ide o súťažiaceho a konkrétny vrchol spadajúci do výzvy SPOZNAJ
SLOVENSKO. Danú fotografiu je potom súťažiaci povinný nahrať do svojho osobného profilu
na webstránke www.spoz-naj.sk a následne počkať na jej schválnie vyhlasovateľom výzvy. Až
po úspešnom schválení fotografie vyhlasovateľom výzvy sa daný bod výzvy považuje za
splnený.
6. Vyhlasovateľ výzvy zašle do 30 dní od dátumu úspešnej registrácie súťažiacemu oficiálny
štartovací balíček, ktorého obsahom je tričko s logom výzvy SPOZNAJ SLOVENSKO, ponožky
výzvy SPOZNAJ SLOVENSKO a zľavový kupón v hodnote 10 eur na nákup v predajniach
Trekland. Podrovnejšie informácie o obsahu štartovacieho balíčka nájdete na www.spoz-naj.sk
7. Nahranie fotky je potrebné uskutočniť v lehote trvania súťaže uvedenej v čl. III ods. 1 štatútu.
Fotografie nahrané do osobného profilu mimo uvedené obdobie nebudú uznané a nebudú sa
počítať do súťaže.
V. VÝHRY
1. Pre účely súťaže SPOZNAJ SLOVENSKO zabezpečil vyhlasovateľ výzvy nasledujúce výhry:
• 1x zájazd Transsibírska Magistrála pre jednu osobu v roku 2021 od CK travelistan.sk s.r.o. v
celkovej hodnote 1999 €
• 1x poukážka na nákup výrobkov Fjallraven v celkovej hodnote 500 €
• 1x poukážka na nákup výrobkov Fjallraven v celkovej hodnote 300 €
• 1x poukážka na nákup výrobkov Fjallraven v celkovej hodnote 200 €
• 5x kniha Okolo Sveta v celkovej hodnote 15 €
• 10x darčekové balenie slovenských gurmánskych výrobkov v celkovej hodnote 20 €
• 5x poloročné predplatné cestovateľského časopisu GEO
• 1x pečené prasa
• 1x poukážka na ubytovanie na jednu noc pre dve osoby v zámockom hoteli Galicia Nueva
vrátane wellnesu v celkovej hodnote €
2. Každý súťažiaci, ktorý sa zaregistruje do súžaťe podľa čl. IV bude zaradený do zlosovania o
nasledujúce výhry:
• 5x kniha Okolo Sveta v celkovej hodnote 15 €
• 10x darčekové balenie slovenských gurmánskych výrobkov v celkovej hodnote 20 €
• 5x poloročné predplatné cestovateľského časopisu GEO
• 1x pečené prasa
• 1x poukážka na ubytovanie na jednu noc pre dve osoby v zámockom hoteli Galicia Nueva
vrátane wellnesu v celkovej hodnote €
3. Všetci súťažiaci, ktorí sa zaregistrujú do súťaže podľa čl. IV a zároveň úspešne navštívia
minimálne 6 vrcholov zo zoznamu uvedenom v čl. II štatútu budú zaradení do zlosovania o
nasledujúce výhry:
• 1x zájazd Transsibírska Magistrála pre jednu osobu v roku 2021 od CK travelistan.sk s.r.o. v
celkovej hodnote 1999 €
• 1x poukážka na nákup výrobkov Fjallraven v celkovej hodnote 500 €
• 1x poukážka na nákup výrobkov Fjallraven v celkovej hodnote 300 €
• 1x poukážka na nákup výrobkov Fjallraven v celkovej hodnote 200 €
4. Každý súťažiaci môže vo výzve SPOZNAJ SLOVENSKO vyhrať len jednu z výhier uvedených
v tomto článku v ods. 2 a 3. Všetky výhry uvedené v tomto článku sú neprenosné a nie je
možné ich adresovať inej osobe. Ich získanie je podmienené uznaním zmluvných a
prevádzkových podmienok uzívania výhry, s ktorými bude výherca oboznámení pri
odovzdávaní výhry.
5. Na zaradenie do zlosovania o výhry uvedené v tomto článku ods. 2 nie je potrebné navštíviť
žiadny z krajov a ich najvyšších vrcholov. Do tohto zlosovania budú zaradení všetci súťažiaci,
ktorí splnia podmienky a spôsobilosť podľa článku IV štaútu. Podmienkou pre zaradenie do

zlosovania o výhry z tohto článku ods. 2 je preto iba úspešná registrácia na webstránke
www.spoz-naj.sk
6. Súťažiaci bude o svojej výhre upovedomený prostredníctvom telefonátu alebo emailovej
správy zaslanej na emailovú adresu uvedenú pri registrácii do 7 pracovných dní od ukončenia
súťaže. Nárok na hlavnú výhru súťaže vzniká súťažiacemu len v prípade ak včas a riadne splní
podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách súťaže. Ak sa tak nestane bude takýto výherca
zo súťaže vylúčený, jeho nárok na výhru zaniká a výhra pripadá náhradníkovi. Náhradník bude
vyžrebovaný len na hlavnú cenu a stane sa jej výhercom len v prípade, ak sa nebude možné
skontaktovať s výhercom hlavnej výhry. Všetci výhercovia budú zverejnení na sociálnych
sieťach Instagram a Facebook vyhlasovateľa výzvy a to za účelom ich kontaktovania. Výhry
budú odovzdané spôsobom, na mieste a v čase dohodnutom individuálne medzi jednotlivými
výhercami a vyhlasovateľom výzvy.
7. Súťažiaci nemá na výhru právny nárok a v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964
Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať súdnou cestou.
VII.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Podľa 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplývajú každému
zúčastnenému súťažiacemu nasledovné práva na ochranu osobných údajov.

Usporiadateľ výzvy dáva všetkým zúčastneným súťažiacim ako dotknutým osobám na známosť
nasledovné informácie:
Účel spracúvania: účasť na súťaži v rámci výzvy Spoznaj Slovensko. Poskytnutie osobných údajov
súťažiacim je nevyhnutnou požiadavkou pre účely skontaktovania sa s výhercom a následným
predaním výhry. Právny základ spracúvania osobných údajov: je súhlas dotknutej osoby podľa čl.
6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č.
18/2018 Z. z. Právny základ výhercov: § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z.
Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: meno, korešpondenčná adresa, email, číslo mobilného
telefónu, fotografia tváre a fotografie súťažiaceho dokladujúce návštevu uvedených vrcholov.
Uvedené údaje sa uchovávajú maximálne po dobu jedného kalendárneho mesiaca od dátumu
ukončenia súťaže; údaje výhercov uchováva usporiadateľ výzvy pre daňové, účtovné a archivačné
účely.
Príjemca osobných údajov:
Travelistan.sk s.r.o., s miestom podnikania Exnárova 33, Bratislava, 82103, IČO: 52082997
Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva, ktoré si môže uplatniť v
prípade určeného právneho základu a to na základe Článku 15 až 22 GDPR:
a. Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, je možné zaslaním takejto
požiadavky na emailovú adresu info@travelistan.sk. V emaily je potrebné uviesť, že dotknutá
osoba odvoláva svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby súťaže Spoznaj
Slovensko.
b. Dotknutá osoba má právo získať od usporiadateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a
informáciám.
c. Dotknutá osoba má právo na to, aby usporiadateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo
na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového
vyhlásenia.
d. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u usporiadateľa bez zbytočného odkladu vymazanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a usporiadateľ je povinný bez zbytočného odkladu

vymazať osobné údaje, ak bol odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov; ak zanikol
dôvod na spracúvanie osobných údajov alebo po namietnutí spracúvania osobných údajov v
prípade nezákonného spracovania osobných údajov
e. Dotknutá osoba má právo na to, aby usporiadateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
dotknutá osoba napadne ich správnosť; osobné údaje sú nesprávne a dotknutá osoba žiada o
ich vymazanie.
f. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
usporiadateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má
právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ,
ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil.
g. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo
kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto
marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak
dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už
na také účely nesmú spracúvať.
h. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré
sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.
Uplatnenie práv dotknutej osoby je možné pomocou kontaktovania usporiadateľa Petra Hliničana
pomocou emailovej adresy info@travelistan.sk alebo poštou na adresu Exnárova 33, 821 03
Bratislava – mestská časť Ružinov. V prípade zasielania noviniek v rámci priameho marketingu
prostredníctvom e-mailu postačí, ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu kliknutím na
odhlasovací odkaz v spodnej časti predmetného e-mailu. Usporiadateľ môže v prípade
pochybností o totožnosti vyžadovať jej preukázanie.. V prípade, ak má dotknutá osoba podozrenie,
že spracovanie osobných údajov usporiadateľom nespĺňa všetky právne normy, má právo podať
sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava,
statny.dozor@pdp.gov.sk)
Prenos osobných údajov do zahraničia:
Nie je výkonávaný prenos osobných údajov do zahraničia
VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Súťažiaci vyjadruje účasťou na súťaži súhlas s jej pravidlami a štatútom.
2. Ak súťažiaci nesúhlasí s ktorýmkoľvek bodom podmienok, pravidiel alebo štatútu, nesmie sa
súťaže zúčastniť.
3. Vyhlasovateľ výzvy si vyhradzuje právo zmeny všetkých aspektov týkajúcich sa výzvy Spoznaj
Slovensko a súťaže o výhry vrátane vylosovania výhier, dĺžky konania, prerušenie,
pozastavenia, zrušenia, vyhodnotenia súťaže či zmeny jej pravidiel. Každá zmena týkajúce sa
výzvy Spoznaj Slovensko bude uverejnená na webstránke www.spoz-naj.sk a zároveň na jej
účtoch na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.
4. Ak sa vyskytnú nejasnosti ohľadom výkladu pravidiel a článkov tohto štatútu, vyhlasovateľ
výzvy si vyhradzuje právo tieto nejasnosti ozrejmiť a v prípade potreby zmeniť štatút.
5. Tento štatút súťaže je zverejnený na doméne Prevádzkovateľa www.spoz-naj.sk v sekcii
„Štatút súťaže“.
6. Tieto podmienky sa uplatňujú od 14.07.2020 a sú pravidelne revidované a aktualizované.

V Bratislave dňa 30. júna 2020
Vyhlasovateľ výzvy:

Peter Hliničan
konateľ

