
ŠTATÚT propagačnej súťaže s názvom: ,,Vyhrajte 2 lístky na Live cooking show s Marekom 

Kotúčekom a Michalom Konrádom v Boutique Hoteli Zlatý Kľúčik“ (ďalej len „Súťaž“)

Štatút propagačnej súťaže „Vyhrajte 2 lístky na Live cooking show s Marekom Kotúčekom 

a Michalom Konrádom v Boutique Hoteli Zlatý Kľúčik“ (ďalej len „Štatút“) upravuje pod-

mienky účasti na propagačnej súťaži, spôsob a postup pri jej realizácii a vymedzuje po-

drobnosti o právach a povinnostiach účastníkov Súťaže. Tento Štatút je jediným dokumen-

tom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže. Tento Štatút môže byť zmenený len formou 

písomných očíslovaných dodatkov k tomuto Štatútu, ktoré budú zverejnené rovnakým spô-

sobom ako tento Štatút. 

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE: Súťaž vyhlasuje spoločnosť Golden Hospitality Services 

s.r.o., 013 18 Podhorie 293, IČO: 52 645 975, IČ DPH: SK212 109 4888, zápis v OR OS Tr-

nava, vložka č. 45327/T, Odd. Sro (ďalej len „Vyhlasovateľ“). 

II. TRVANIE SÚŤAŽE: Súťaž sa uskutoční od 8.6.2020 od 19:00 hod., do 15.6.2020 do 

16:00 hod. (ďalej len „doba trvania Súťaže“). 

III. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI  

1. Do súťaže sa môže zapojiť každý uživateľ Instagramu, ktorý: 1.) dá follow Instagramovej 

stránke Boutique Hotela Zlatý Kľúčik (@hotelzlatyklucik) a Instagramovej stránke Michala 

Konráda (@mickey_konrad), 2.) pridá lajk na daný príspevok, v ktorom bola súťaž vyh-

lásená a zároveň 3.) prispeje komentárom k príspevku, v ktorom bola súťaž vyhlásená na 

sociálnej sieti Instagram, v ktorom označí jednu ďalšiu osobu, ktorou nie je on sám, a 

zároveň ďalej súhlasí s týmto Štatútom, podmienkami spracúvania osobných údajov a 



spĺňa podmienky uvedené v tomto Štatúte; zároveň počas doby trvania Súťaže dovŕšil vek 

18 rokov a nie je osobou uvedenou v článku VI. bod 5 tohto Štatútu. 

2. Každý uživateľ sociálnej sieti Instagram, ktorý splní 3 podmienky uvedené v bode 1. sa 

stáva účastníkom Súťaže. 

3. Každý súťažiaci je oprávnený odstúpiť zo Súťaže. Svoje odstúpenie je povinný písomne 

doručiť na adresu sídla Vyhlasovateľa. 

4. Každý súťažiaci súhlasí a je si vedomý, že výhra v podobe 2 lístkov na Live cooking show 

s Marekom Kotúčekom a Michalom Konrádom sa týka výhradne dňa 19.6.2020 a nie je 

možné ju uplatniť v žiaden iný deň v Boutique Hoteli Zlatý Kľúčik, bez výnimky. 

IV. PRIEBEH SÚŤAŽE  

1. Počas doby trvania Súťaže bude Vyhlasovateľ evidovať všetkých súťažiacich, ktorí sa 

podelia o svoj komentár na Instagramovej stránke Boutique Hotela Zlatý Kľúčik ako aj na 

Instagramovej stránke Michala Konráda. Súťažiaci môžu komentovať viac krát, no vždy 

musia v komentári označiť inú osobu. Do žrebovacej databázy bude zaradený každý 

súťažiaci, ktorý splnil všetky podmienky Súťaže. 

2. Zo všetkých zúčastnených súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky Súťaže, Vyhlaso-

vateľ vyžrebuje dňa 15.6.2020 jedného výhercu na oboch Instagramových profiloch, ktorý 

získa výhru uvedenú v článku V., bod 1 tohto Štatútu. Žrebovanie sa uskutoční tak, že oso-

ba poverená Vyhlasovateľom vyžrebuje zo všetkých platných komentárov cez aplikáciu 

náhodným výberom jedného výhercu. Celkovo prebehne 1 žrebovanie na profile Boutique 

Hotela Zlatý Kľúčik a 1 na profile Michala Konráda. 

3. Informácie o výsledkoch žrebovania a výhercoch budú uverejnené do 1 pracovného dňa 

na Instagramovej stránke Boutique Hotela Zlatý Kľúčik a Michala Konráda. 

4. Za účelom odovzdania výhry je výherca Súťaže povinný poskytnúť Vyhlasovateľovi 

požadovanú súčinnosť. Výherca Súťaže bude uverejnený na Instagramovej stránke Bou-



tique Hotela Zlatý Kľúčik v komentári pri Súťaži a bude vyzvaný, aby zaslal Vyhlasovateľovi 

súkromnú správu do Instagramovej schránky Boutique Hotela Zlatý Kľúčik so svojimi kon-

taktnými údajmi – meno, priezvisko a korešpondenčná adresa – za účelom odoslania 

výhry. Ak výherca neposkytne svoje osobné údaje do 24 hodín od zverejnenia výhercu za 

účelom odovzdania výhry alebo ak nebude možné sa skontaktovať s výhercom, toto 

neposkytnutie súčinnosti spôsobuje zánik práva na výhru. 

5. V prípade, že výherca stratí nárok na výhru, Vyhlasovateľ uskutoční žrebovanie ešte raz. 

Ak aj tento nový výherca stratí nárok na výhru, Vyhlasovateľ určí, ako sa bude ďalej 

nakladať s výhrou. 

V. VÝHRA V SÚŤAŽI 

1. Výhrou v žrebovaní, ktoré sa uskutoční dňa 15.6.2020 sú: 2 lístky na Live cooking show s 

Marekom Kotúčekom a Michalom Konrádom v Boutique Hoteli Zlatý Kľúčik. Lístky sú 

výhradne určené k vyčerpaniu dňa 19.6.2020 a nie je možné ich využiť počas žiadneho in-

ého dňa. 

2. Hodnota celkovej výhry (2+2 = 4 lístky) nepresahuje 200€ eur a nie je povinnosť odviesť 

z výhry daň. Pre vylúčenie pochybností Vyhlasovateľ prehlasuje, že výhra odovzdaná 

výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a Vyhlasovateľ alebo reklamný partner nenesú 

žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výher-

com v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Akékoľvek ďalšie súvisiace povin-

nosti zaväzujú výhercu. 3. Výhra bude výhercovi Súťaže doručená prostredníctvom pošty 

na výhercom uvedenú adresu alebo si výhru môže osobne vyzdvihnúť na recepcii Boutique 

Hotela Zlatý Kľúčik. Prijatie výhry potvrdí výherca Súťaže podpisom písomného Protokolu 

o prevzatí výhry, ktorý je povinný podpísaný zaslať na adresu sídla Vyhlasovateľa naskeno-

vaný e-mailom na adresu marketing@zlatyklucik.sk alebo prostredníctvom súkromnej 

správy na Instagramovom konte Boutique Hotela Zlatý Kľúčik. Zasielanie výhry do 



zahraničia nie je možné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry. 

4. Každý výherca má právo odmietnuť výhru. 

VI. OSOBITNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE  

1. Vyhlasovateľ Súťaže si v prípade, že má na to vážne dôvody, vyhradzuje právo zmeniť 

pravidlá Súťaže, ako aj právo Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. 

2. Účasťou v Súťaži dáva súťažiaci súhlas s pravidlami Súťaže, ktoré sú definované v tomto 

Štatúte, a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, ak Vyhlasovateľ zistí, že účastník Súťaže 

konal v rozpore s pravidlami Súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo Súťaže mu 

plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel 

Súťaže, má Vyhlasovateľ Súťaže právo, výlučne na základe vlastného uváženia, vylúčiť 

účastníka zo Súťaže. Dôvodom na vylúčenie je najmä zverejňovanie nevhodných komen-

tárov na Instagramovej stránke Boutique Hotela Zlatý Kľúčik. 

3. Účastník Súťaže dobrovoľne súhlasí so spracúvaním osobných údajov na účel účasti v 

Súťaži (prezývka na Instagrame). Výherca Súťaže dobrovoľne súhlasí so spracúvaním svo-

jich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, a korešpondenčná adresa na účely real-

izácie Súťaže a zaslania výhry. Vyhlasovateľ je oprávnený osobné údaje spracúvať na účely 

realizácie Súťaže a odovzdania výhry výhercovi. Vyhlasovateľ Súťaže má pri spracúvaní os-

obných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení 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 ruší smer-

nica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Osobné údaje bude spracúvať 

prevádzkovateľ, ktorého možno kontaktovať písomne na adresu sídla uvedenú v tomto 

Štatúte alebo e-mailom na marketing@zlatyklucik.sk, a ktorého zodpovednú osobu možno 

kontaktovať e-mailom na marketing@zlatyklucik.sk. Právnym základom spracúvania os-

obných údajov je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nari-



adenia o ochrane údajov. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup 

k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo 

obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená 

kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania za-

loženého na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá 

osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných úda-

jov Slovenskej republiky. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov počas doby 

trvania Súťaže má za následok vylúčenie z účasti v Súťaži. Vyhlasovateľ Súťaže je opráv-

nený spracúvať osobné údaje, až kým súhlas nebude podľa predchádzajúcej vety odvolaný, 

najdlhšie však do roka po skončení Súťaže. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred 

uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledu-

júcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu marketing@zlatyklucik.sk, ale-

bo b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR 

- odvolanie súhlasu“ na obálke. Spracúvané osobné údaje je Vyhlasovateľ Súťaže opráv-

nený spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu, ktorým je reklamný partner uvedený v 

čl. I, bod 2 tohto Štatútu. Okruh príjemcov, u ktorých sa predpokladá, že im budú osobné 

údaje poskytnuté: subjekty zmluvne spolupracujúce s prevádzkovateľom za účelom real-

izácie súťaže, výkonu podporných administratívnych a technických služieb, za účelom pod-

pory, správy a vývoja informačného systému a výkonu externého auditu. Pri spracúvaní 

osobných údajov na vyššie uvedený účel nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu 

ani profilovaniu a taktiež nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Po-

drobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na we-

bovom sídle prevádzkovateľa: www.zlatyklucik.sk. 

4. Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom 

pomere k Vyhlasovateľovi alebo reklamnému partnerovi, ako aj osoby k takej osobe blízke 

v súlade s definíciou tohto pojmu v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákon-



ník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“). V prípade, ak sa 

preukáže, že výherca je takou vylúčenou osobou, nevzniká mu nárok na výhru, táto výhra 

mu nebude odovzdaná. Ak takejto vylúčenej osobe už výhra bola odovzdaná, je táto osoba 

povinná výhru vrátiť Vyhlasovateľovi alebo nahradiť Vyhlasovateľovi celú jej hodnotu, ako 

aj všetky náklady a iné výdavky, či ujmu spôsobenú neoprávnenou účasťou tejto osoby v 

Súťaži. 

5. Vyhlasovateľ Súťaže nezodpovedá za akékoľvek konanie tretích osôb akokoľvek par-

ticipujúcich na Súťaži. Vyhlasovateľ, ako ani akýkoľvek iný subjekt, nezodpovedá za 

akékoľvek skutočnosti týkajúce sa výhry od momentu jej prevzatia výhercom. 

6. Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za fi-

nančnú hotovosť. 

7. Účastník súťaže si je vedomý a súhlasí, že zapojením sa do súťaže oslobodzuje sociálnu 

sieť Instagram od akejkoľvek zodpovednosti a spojitosti týkajúcej sa danej súťaže. 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

1. Akékoľvek záväzky vo vzťahu k výhercom zaväzujú výlučne Vyhlasovateľa. 

2. Tento Štatút je vyhotovený v jednom exemplári, ktorý slúži pre potreby Vyhlasovateľa. 

3. Každý je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu na webovej stránke Boutique Hotela 

Zlatý Kľúčik. 

4. Táto Súťaž je organizovaná ako propagačná spotrebiteľská súťaž v zmysle § 4 ods. 6 

zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

platnom znení. 

V Nitre, dňa 8.6.2020 Golden Hospitality Services s.r.o.


