
 
Štatút (pravidlá) súťaže „Vyhraj strechu 
nad hlavou!“ 
 

1. Usporiadateľ súťaže  

 

Usporiadateľom reklamnej súťaže s názvom „Vyhrajte strechu nad hlavou!“ (ďalej len „súťaž“) je 

spoločnosť Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01  Zlaté Moravce, IČO 31418821, zapísaná 

v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 2141/N (ďalej len 

„usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“). 

 

 

2. Miesto a čas trvanie súťaže  

Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky od 10.8.2020 do 31.10.2020.  

 

3. Účastníci súťaže 

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na 

území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní 

podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť 

zamestnanci usporiadateľa a zmluvných obchodných partnerov usporiadateľa ani ich blízke osoby 

v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka. 

 

4. Podmienky účasti v súťaži 

Účastník sa do súťaže môže zapojiť, keď splní všetky z nasledujúcich podmienok: 

a) V období od 10.8.2020 do 31.10.2020 si od niektorého z obchodných partnerov usporiadateľa 

zakúpi strešný systém zo sortimentu Tondach uvedený v aktuálnom cenníku a prospektových 

materiáloch usporiadateľa, zložený z akéhokoľvek typu a povrchovej úpravy pálenej strešnej 

krytiny Tondach v spojení s prislúchajúcim strešným príslušenstvom, minimálne však so strešnou 

fóliou Tondach (ďalej len „Sortiment Tondach“), a takto zakúpený strešný systém je na strechu 

jedného objektu. 

b) V období od 10.8.2020 do 7.11.2020 sa zaregistruje na webovej stránke 

www.wienerberger.sk//vyhrajte-strechu-nad-hlavou a k registrácii pripojí naskenovanú kópiu 

nákupných dokladov, t.z. uhradenej faktúry alebo pokladničného dokladu. Na nákupnom 

doklade musí byť položkovite uvedený celý strešný systém zo Sortimentu Tondach, aby bolo z jej 

obsahu jasné splnenie podmienky podľa odseku 4a. 

c) Identifikačné údaje kupujúceho na nákupnom doklade sa musia zhodovať s údajmi účastníka 

uvedenými pri registrácii do súťaže. 

d) Zaregistrovaná stavba, na ktorú sa kupovala strecha a na ktorú sa vzťahuje nákupný doklad sa 

nachádza na území Slovenskej republiky.  

http://www.wienerberger.sk/


5. Výhry  

V súťaži „Vyhraj strechu nad hlavou!“ sa hrá o nasledovné peňažné výhry: 

1. cena: peňažná výhra zodpovedajúca už zaplatenej kúpnej cene za strešný systém Tondach, ktorá 

bude uvedená na výhernom nákupnom doklade; maximálne do sumy 5.000 EUR vrátane DPH  

2-3. cena: peňažná výhra zodpovedajúca už zaplatenej kúpnej cene za strešný systém Tondach, ktorá 

bude uvedená na výhernom nákupnom doklade; maximálne do sumy 2.000 EUR vrátane DPH  

4-5. cena: peňažná výhra zodpovedajúca už zaplatenej kúpnej cene za strešný systém Tondach, ktorá 

bude uvedená na výhernom nákupnom doklade; maximálne do sumy 1.000 EUR vrátane DPH  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené 

v odseku 3 a 4 týchto pravidiel. V prípade peňažnej výhry výherca nemá nárok na úhradu iných 

nákladov súvisiacich s dodaním strešného systému zo Sortimentu Tondach (napr. dopravných 

nákladov, nákladov na platbu, poistenie a pod.), ani na úhradu kúpnej ceny iných produktov 

uvedených na výhernom nákupnom doklade, ako produktov podľa bodu 4 písm. a) týchto súťažných 

pravidiel.  

Suma peňažnej výhry sa určuje len z vyžrebovaného nákupného dokladu uvedeného v bode 4 b) 

pravidiel, na iné ďalšie nákupné doklady výhercu sa neprihliada. V prípade, ak suma podľa 

vyžrebovaného nákupného dokladu nedosiahne maximálne limity peňažných výhier uvedené vyššie, 

aj v tom prípade sa uhrádza suma na vyžrebovanom nákupnom doklade a rozdiel - suma do 

maximálneho limitu nebude vyplatená a prepadne v prospech usporiadateľa.  

Výherca nemá právo na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty inou formou, ako je uvedené v 

týchto pravidlách.  

 

6. Žrebovanie a odovzdávanie výhier 

Zo všetkých zaregistrovaných nákupných dokladov (v zmysle bodu 4 b)) vyžrebuje usporiadateľ  5 

výhercov z účastníkov za prítomnosti notára a osoby poverenej usporiadateľom najneskôr do 

15.11.2020. Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci, ktorí splnili podmienky tejto súťaže. 

O priebehu a výsledku žrebovania bude spísaná notárska zápisnica.  

Výhercovia budú informovaní o výhre a spôsobe jej prevzatia telefonicky alebo elektronickou poštou 

na kontaktné údaje uvedené účastníkom pri registrácii do súťaže najneskôr do 2 pracovných dní od 

žrebovania. Výhercovia sú povinný usporiadateľovi predložiť do 30.11.2020 originály nákupných 

dokladov ako aj doklad o zaplatení faktúry spôsobom a v lehotách určenými usporiadateľom, inak 

účastník stráca nárok na okamžitú výhru.  

Mená a priezviská výhercov budú zverejnené na internetovej stránke usporiadateľa 

www.wienerberger.sk, a to najneskôr od 20. 11. 2020.  

Usporiadateľ zároveň vyžrebuje 3 náhradníkov, ktorí sa v určenom poradí stanú výhercami v prípade, 

ak nebude možné sa skontaktovať s výhercami do 2 pracovných dní od žrebovania telefonicky alebo 

mailom na ním uvedenej e-mailovej adrese alebo výhercovia nedoručia usporiadateľovi v lehote do 

30.11.2020 originály nákupných dokladov. Náhradníci budú informovaní o výhre rovnakým spôsobom 

ako výhercovia piatich výhier. 

Hlavná výhra bude výhercovi odovzdaná osobne, podľa dohody s výhercom. 



7. Strata práva na výhru  

Každý účastník súťaže je povinný poskytnúť usporiadateľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na 

oznámenie a odovzdanie výhry, a to najmä, ale nielen uvedením v registračnom formulári 

špecifikovaných osobných údajov pri registrácii, inak stráca právo na výhru a zo súťaže je vylúčený.  

Výherca stratí nárok na výhru, ak:  

a) konal v rozpore s týmito súťažnými pravidlami, alebo sa pokúsil získať výhru podvodným 

spôsobom;,  

b) nepredloží usporiadateľovi spôsobom a v lehotách ním určenými originály nákupných 

dokladov, vrátane dokladu o úhrade kúpnej ceny strešného systému zo Sortimentu Tondach;  

c) ním poskytnuté osobné údaje sú nesprávne alebo neúplné a v dôsledku tejto skutočnosti 

nebude možné výhercovi oznámiť alebo odovzdať výhru;  

d) si výhru neprevezme v mieste, čase a spôsobom určeným usporiadateľom.  

 

Nesplnením ktorejkoľvek z podmienok súťaže je účastník zo súťaže vylúčený, pričom zároveň stráca 

právo na výhru, o čom bude informovaný na stránke www.wienerberger.sk. V prípade, že výherca 

stratí právo na výhru, na jeho miesto nastúpi náhradník; tento postup bude usporiadateľ opakovať až 

do riadneho oznámenia a odovzdania výhry. 

  

8. Ochrana osobných údajov  

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účastníkov súťaže tvorí prílohu č. 1 pravidiel. Súhlas so 

spracúvaním osobných údajov tvorí prílohu č. 2 pravidiel.  

 

9. Výhry a daň z príjmov 

 

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhier postupovať podľa 

tohto zákona.  
 

Usporiadateľ pri výplate peňažných výhier vykoná zrážku dane z príjmov z čiastky prevyšujúcej 350,- 

EUR, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Riadnym vykonaním zrážky dane sa daňová 

povinnosť výhercu považuje za vysporiadanú a výhercovi už nevzniká žiadna daňová povinnosť z 

tohto druhu príjmu. Výhry, ktoré sa zdaňujú zrážkovou daňou, nepodliehajú povinnosti odvodu do 

zdravotného poistenia.  

 
10. Všeobecné ustanovenia  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na 

zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania súťaže, ako aj zmenu výšky výhry. Zmenu pravidiel a podmienok 

súťaže usporiadateľ  vhodným spôsobom (minimálne spôsobom, ako bola zverejnená táto súťaž) 

zverejní. Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na internetovej stránke 

https://wienerberger.sk/vyhrajte-strechu-nad-hlavou. 

 



Usporiadateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti s 

nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi účastníka, ako aj v súvislosti s neuplatnením alebo 

neprevzatím výhry v mieste a čase určenom usporiadateľom. Usporiadateľ nehradí účastníkom 

súťaže akékoľvek náklady spojené s ich účasťou v súťaži, alebo s prevzatím výhry. Účastník súťaže 

berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa ust. § 845 ods. 1 Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov vymáhať súdnou cestou. 

 

Stupava, dňa 07.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA 1  - Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účastníkov súťaže 

 

Spoločnosť Wienerberger s.r.o., so sídlom Tehelná 1203/6, 953 01  Zlaté Moravce, IČO: 31418821 

(ďalej len „usporiadateľ“) kladie veľký dôraz na dodržiavanie zásad a pravidiel ochrany fyzických osôb 

v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Všetky osobné údaje považuje usporiadateľ za dôverné 

a spracúva ich v súlade s Nariadením 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) (ďalej len „GDPR“) a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov. 

Na základe čl. 13 GDPR týmto usporiadateľ poskytuje účastníkovi informáciu o spracúvaní jeho 

osobných údajov na nižšie uvedené účely, tj. na účely súvisiace so súťažou usporiadanou 

usporiadateľom. Ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov účastníkov je možné 

nájsť v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných na adrese 

https://www.wienerberger.sk/unplaced_pages/zasady_ochrany_osobnych_udajov.html  

1. Totožnosť a kontaktné údaje usporiadateľa 

Názov spoločnosti: Wienerberger s.r.o. 

Sídlo: Tehelná 1203/6, 953 01  Zlaté Moravce 

 

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov 

 

Zodpovedná osoba: Karolina Šindelářová 

Korešpondenčná adresa: Na Florenci 2116/15,Nové Město 110 00 Praha 1, Česká republika 

E-mail: dpo.wienerberger@weinholdlegal.com  

 

3. Právny základ a účely spracúvania osobných údajov účastníka 

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníka na základe súhlasu so spracúvaním 
osobných údajov pre nasledujúce účely: 

• Registrácia a účasť v súťaži organizovanej usporiadateľom a zabezpečenie priebehu súťaže, 
informovania výhercov o výhrach v súťaži a doručenie výhier usporiadateľom v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo. 

• Sprístupnenie a zverejnenie osobných údajov len v súvislosti s priebehom súťaže, vrátane 
zverejnenia víťazov v printových a elektronických masmédiách, na sociálnych alebo 
obdobných sieťach a webstránkach usporiadateľa v rozsahu meno a priezvisko. 

• Účasť výhercu na propagačných podujatiach a materiáloch súvisiacich so súťažou a 
odovzdávaním výhry s tým, že na týchto propagačných podujatiach je možné vyhotoviť 
fotografie a videá výhercu a tie spolu s uvedením osobných údajov v rozsahu mena a 
priezviska výhercu umiestňovať a zverejňovať v propagačných materiáloch usporiadateľa 
vrátane zverejnenia na internete, v rozsahu fotografie a videá z odovzdávania výhry. 

• Ponúkanie produktov a služieb usporiadateľa na marketingový účel v rozsahu telefónne 
číslo, e-mailová adresa. 

 
 
 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Frlz%3D1C1GCEU_csCZ888CZ888%26sxsrf%3DALeKk00huoAw5lD68zLrg8h1PkDHm-Zihg%3A1596802935243%26q%3Ddpo.wienerberger%40weinholdlegal.com%26spell%3D1%26sa%3DX%26ved%3D2ahUKEwjv1uy9ionrAhUFilwKHagcAbEQBSgAegQIFRAr&data=02%7C01%7CJudita.Sipekiova%40wienerberger.com%7Ca486b9d1bf534328bf9708d83ada032a%7C5615522379ac48ba8ade00446899a49c%7C0%7C0%7C637324055318183932&sdata=rhkc%2Frf%2B3OuNwNElw%2B3J6dr4ouYIS0eVkMt6C73iceI%3D&reserved=0


4. Doba uchovávania osobných údajov 

• Osobné údaje účastníka sa uchovávajú po dobu trvania tejto súťaže a po jej ukončení po 
dobu 2 rokov od prihlásenia účastníka do tejto súťaže. 

• Osobné údaje účastníka na ponúkanie produktov a služieb usporiadateľa na marketingový 
účel sa uchovávajú po dobu trvania tejto súťaže a po jej ukončení po dobu 5 rokov od 
prihlásenia účastníka do tejto súťaže. 

 

5. Spôsob a zásady spracúvania osobných údajov 

Usporiadateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje manuálne alebo automatizovane prostredníctvom 
svojich k tomu oprávnených zamestnancov. 

Usporiadateľ vyhlasuje, že spracúvanie osobných údajov účastníka, poprípade ich nevyhnutný prenos, 
bude vykonávané plne s ohľadom na súkromie účastníka a v súlade s platnými právnymi predpismi, 
najmä s platnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. 

 

6. Kto sú príjemcovia osobných údajov 

Usporiadateľ je oprávnený za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi poskytnúť  
osobné údaje účastníka za účelom ďalšieho spracovania osobám (príjemcom), ktorí spracúvajú osobné 
údaje na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.  

Pre účely súťaže sú osobné údaje účastníka poskytované poskytovateľovi IT služieb.  

 

7. Poučenie o právach účastníka 

Účastník má ako subjekt údajov právo na prístup k osobným údajom, ktoré o ňom usporiadateľ 
spracúva, na ich opravu alebo výmaz, na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na 
prenosnosť osobných údajov. 

Tieto práva môže účastník uplatniť u zodpovednej osoby a to prostredníctvom elektronickej pošty na 
na e-mail info.sk@wienerberger.sk alebo písomne na adrese Tehelná 1203/6, 953 01  Zlaté Moravce. 
Účastník má taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
alebo inému príslušnému dozornému úradu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.  

 

 

 

 

 

 

 


