
Všeobecné pravidlá súťaží MASTER SPORT na Facebooku 

 

Usporiadateľom súťaží na Facebookových stránkach jednotlivých kanálov MASTERSPORTU je 

spoločnosť Master Sport, sro, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom 

v Ostrave oddiel C, vložka 51934, Prevádzková 5560/1b, 722 00 Ostrava, IČ: 2779206 “). 

 

Žiadna zo súťaží inzerovaných na Facebookových stránkach staníc Master Sportu nie je žiadnym 

spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook, nijako s ňou 

nesúvisí, a teda za ňu firma Facebook nenesie žiadnu zodpovednosť. 

 

Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 15 rokov s trvalým pobytom v Českej alebo Slovenskej 

republike. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci MASTER SPORT sro Na výhry nie je právny nárok 

a nie sú súdne vymáhateľné. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky či výhry súťaže aj v 

jej priebehu, alebo súťaž úplne zrušiť bez náhrady. Nakladanie s osobnými údajmi, informácie o 

právach subjektov údajov a kontaktné údaje na zabezpečenie práv subjektov údajov sú uvedené tu: 

 

Súťažný mechanizmus 

 

Pre zapojenie do súťaže je nutné splniť podmienky uvedené v texte konkrétneho súťažného 

príspevku na stránke. Pri nesplnení týchto podmienok môže byť účastník zo súťaže vylúčený. 

Podmienkami účasti v súťaži môže byť: pripojenie komentára k súťažnému príspevku, „lajkovanie“ 

stránky či súťažného príspevku, prípadne „lajkovanie“ fotografií z galérie a pod. 

Pokiaľ je podmienkou v súťaži zverejnenie komentára pri príspevku, je do súťaže zaradený vždy iba 

jeden komentár od jedného užívateľa. Prípadné ďalšie komentáre rovnakého účastníka súťaže 

nebudú do súťaže zaradené. 

Vyhlásenie a vyrozumenie výhercov 

 

Termín konania súťaže je vždy uvedený v danom príspevku. Termín ukončenia je braný vždy ako 

"vrátane", súťažiť je teda možné do polnoci uvedeného dátumu. Zaradenie účastníkov, ktorí 

nedodržia termín ukončenia súťaže, je úplne na zvážení usporiadateľa.  

Mechanizmus výberu výhercov určuje usporiadateľ (Losovanie, výber najzaujímavejších komentárov, 

fotografií atď...).  

Vyhlásenie výhercov prebehne vždy do dvoch pracovných dní od ukončenia súťaže, pokiaľ nie je v 

súťažnom príspevku uvedené inak. Mená výhercov budú usporiadateľom zverejnené v komentári pri 



súťažnom príspevku. Výhercovia budú informovaní aj v správe na Facebooku (prípadne v odpovedi na 

ich súťažný komentár, pokiaľ zasielanie správ neumožňujú).  

Doručenie výhry bude realizované (pokiaľ nie je u súťažného príspevku uvedené inak) zaslaním 

prostredníctvom najvhodnejšieho dopravcu. Účasťou v súťaži súhlasí súťažiaci s tým, že môže byť v 

prípade výhry vyzvaný na poskytnutie poštovej adresy na zaslanie ceny. Túto adresu musí v odpovedi 

na správu s oznámením výhry zaslať najneskôr do 7 dní od vyzvania, inak bude cena odovzdaná 

inému súťažiacemu. Adresa slúži iba na jednorazové zaslanie výhry a nebude s ňou inak nakladané.  

Pokiaľ nie je pri súťaži uvedené inak, výhry nie je možné osobne vyzdvihnúť v sídle usporiadateľa. 

Nakladanie s osobnými údajmi 

 

Ak nestanoví Master Sport sro pre danú súťaž zvláštne podmienky, Master Sport sro spracováva 

počas súťaží meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mailovú adresu, doručovaciu adresu a telefón 

súťažiaceho au výhercov súťaže spracováva meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého 

bydliska, doručovaciu adresu, hodnotu výhry, špecifikáciu výhry a štát daňovej rezidencie. Účelom 

spracovania je zaistenie dodržania pravidiel súťaže a rozoslania cien výhercom. Právnym dôvodom je 

plnenie konkludentne uzavretej zmluvy o podmienkach tejto súťaže medzi súťažiacim a 

usporiadateľom au výhercov plnenia právnej povinností stanovených zákonom o účtovníctve. Po 

skončení súťaže budú osobné údaje súťažiacich zlikvidované, s výnimkou osobných údajov výhercov, 

ktoré budú spracovávané po dobu desiatich (10) rokov od konca daňového obdobia, v ktorom bola 

výhercovi odovzdaná cena, a potom budú zlikvidované. Osobné údaje súťažiacich nie sú odovzdávané 

ďalej.  

 

Všeobecné pravidlá súťaží MASTER ŠPORTU na Instagrame 

 

Usporiadateľom súťaží na Instagramovom profile MASTERSPORTCZ je Master Sport sro, Spoločnosť je 

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave oddiel C, vložka 51934, 

Prevádzková 5560/1b, 722 00 Ostrava, IČO: 27792064 (ďalej len.) 

 

Žiadna zo súťaží inzerovaných na Instagramových profiloch staníc Master Sportu nie je žiadnym 

spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná sociálnou sieťou Instagram ani spoločnosťou 

Facebook, ktorá ju vlastní, a teda za ňu firma Facebook nenesie žiadnu zodpovednosť. 

 

Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 15 rokov s trvalým pobytom v Českej alebo Slovenskej 

republike. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Master Sportu. Na výhry nie je právny nárok a 

nie sú súdne vymáhateľné. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky či výhry súťaže aj v jej 

priebehu, alebo súťaž úplne zrušiť bez náhrady. Nakladanie s osobnými údajmi, informácie o právach 

subjektov údajov a kontaktné údaje na zabezpečenie práv subjektov údajov sú uvedené tu: 



 

Súťažný mechanizmus 

 

Pre zapojenie do súťaže je nutné splniť podmienky uvedené v texte konkrétneho súťažného 

príspevku na stránke. Pri nesplnení týchto podmienok môže byť účastník zo súťaže vylúčený. 

Podmienkami účasti v súťaži môže byť: pripojenie komentára k súťažnému príspevku, „lajkovanie“ 

stránky či súťažného príspevku, prípadne „lajkovanie“ fotografií z galérie a pod. 

Pokiaľ je podmienkou v súťaži zverejnenie komentára pri príspevku, je do súťaže zaradený vždy iba 

jeden komentár od jedného užívateľa. Prípadné ďalšie komentáre rovnakého účastníka súťaže 

nebudú do súťaže zaradené. 

Vyhlásenie a vyrozumenie výhercov 

 

Termín konania súťaže je vždy uvedený v danom príspevku. Termín ukončenia je braný vždy ako 

"vrátane", súťažiť je teda možné do polnoci uvedeného dátumu. Zaradenie účastníkov, ktorí 

nedodržia termín ukončenia súťaže, je úplne na zvážení usporiadateľa.  

Mechanizmus výberu výhercov určuje usporiadateľ (Losovanie, výber najzaujímavejších komentárov, 

fotografií atď...).  

Vyhlásenie výhercov prebehne vždy do dvoch pracovných dní od ukončenia súťaže, pokiaľ nie je v 

súťažnom príspevku uvedené inak. Mená výhercov budú usporiadateľom zverejnené v komentári pri 

súťažnom príspevku. Výhercovia budú informovaní aj v správe na Facebooku (prípadne v odpovedi na 

ich súťažný komentár, pokiaľ zasielanie správ neumožňujú).  

Doručenie výhry bude realizované (pokiaľ nie je u súťažného príspevku uvedené inak) zaslaním 

prostredníctvom najvhodnejšieho dopravcu. Účasťou v súťaži súhlasí súťažiaci s tým, že môže byť v 

prípade výhry vyzvaný na poskytnutie poštovej adresy na zaslanie ceny. Túto adresu musí v odpovedi 

na správu s oznámením výhry zaslať najneskôr do 14 dní od vyzvania, inak bude cena odovzdaná 

inému súťažiacemu. Adresa slúži iba na jednorazové zaslanie výhry a nebude s ňou inak nakladané.  

Pokiaľ nie je pri súťaži uvedené inak, výhry nie je možné osobne vyzdvihnúť v sídle usporiadateľa. 

 

 

 

 

 

 



Nakladanie s osobnými údajmi 

 

Ak nestanoví Master Sport sro pre danú súťaž zvláštne podmienky, Master Sport sro spracováva 

počas súťaží meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mailovú adresu, doručovaciu adresu a telefón 

súťažiaceho au výhercov súťaže spracováva meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého 

bydliska, doručovaciu adresu, hodnotu výhry, špecifikáciu výhry a štát daňovej rezidencie. Účelom 

spracovania je zaistenie dodržania pravidiel súťaže a rozoslania cien výhercom. Právnym dôvodom je 

plnenie konkludentne uzavretej zmluvy o podmienkach tejto súťaže medzi súťažiacim a 

usporiadateľom au výhercov plnenia právnej povinností stanovených zákonom o účtovníctve. Po 

skončení súťaže budú osobné údaje súťažiacich zlikvidované, s výnimkou osobných údajov výhercov, 

ktoré budú spracovávané po dobu desiatich (10) rokov od konca daňového obdobia, v ktorom bola 

výhercovi odovzdaná cena, a potom budú zlikvidované. Osobné údaje súťažiacich nie sú odovzdávané 

ďalej.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 


