
Pravidlá súťaže „Nová Kia Niro na týždeň“  
 
1. Usporiadateľ súťaže  
Usporiadateľom súťaže „Nová Kia Niro na týždeň“, ktorá je súčasťou podujatia Kia Go Electric tour 2022 (ďalej len „Súťaž“) je 
Kia Sales Slovakia s. r. o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35942894 zapísaná v Obch. registri Okres. súdu BA 1, odd. Sro, 
vl. č. 36624/B (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).  
 
2. Trvanie súťaže od 18.07.2022 do 02.09.2022.  
 
3. Podmienky účasti  
3.1 Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov so spôsobilosťou na právne úkony a trvalým pobytom 
na území Slovenskej republiky, ktorá splní všetky ďalšie podmienky Súťaže podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník").  
3.2 Zo Súťaže sú vylúčené (i) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi, 
Zástupcovi Usporiadateľa a osoby im blízke, (ii) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru 
k reklamným a promo agentúram spojených s touto Súťažou a osoby im blízke a (iii) ostatné osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú 
na zabezpečení a realizácii tejto Súťaže. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.  
 
4. Pravidlá súťaže  
Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý počas doby trvania Súťaže na webovej stránke www.kiagoelectric.sk 
Usporiadateľa odošle vyplnený registračný formulár so záujmom o testovaciu jazdu u vybraného predajcu a túto jazdu u 
predajcu aj realizuje a zároveň vyznačí, že chce byť účastníkom súťaže a súhlasí s týmito Pravidlami. Usporiadateľ nezodpovedá 
za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas riadenia súťaže.  
Súťaž je marketingovým nástrojom a okrem realizácie, evidencie a vyhodnotenie súťaže je jej účelom aj získanie databázy 
potenciálnych klientov na zasielanie marketingových informácií najmä newslettera na obdobie 5 rokov od skončenia podujatia, 
čo je podmienkou účasti v súťaži. 
 
5. Žrebovanie a výhra  
Výherca Súťaže bude vyžrebovaný náhodným výberom zo všetkých Účastníkov, ktorí sa zapojili do Súťaže a splnili podmienky 
účasti stanovené týmito Pravidlami. Žrebovanie prebehne 12.09.2022 o 10:00 hod. v sídle Usporiadateľa. Výhercu s oznámením 
o výhre bude kontaktovať autorizovaný predajca Usporiadateľa (u ktorého Účastník testovaciu jazdu vykonal) a predajca 
odovzdá výhercovi nasledujúcu výhru: Zapožičanie automobilu značky Kia Niro na týždeň. Osobné údaje výhercu v rozsahu 
priezvisko a obec/mesto budú zverejnené. 
 
6. Odovzdanie výhry  
6.1 Zástupca Usporiadateľa upovedomí výhercu o výhre prostredníctvom telefonického rozhovoru. Účastník sa na základe 
oznámenia o výhre s autorizovaným predajcom bez zbytočného odkladu dohodne na odovzdaní výhry. Ak sa výherca v 
dohodnutý čas a miesto bez oznámenia predajcovi nedostaví, stráca nárok na výhru. Usporiadateľ je v takom prípade 
oprávnený v súlade s Pravidlami odovzdať výhru náhradníkovi. V prípade, ak zanikne nárok na výhru výhercovi a následne tiež 
náhradníkovi pre tú istú výhru, táto výhra nebude vôbec odovzdaná. Výhra bude výhercovi odoslaná osobne na adrese 
predajcu, u ktorého výherca realizoval testovaciu jazdu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť spôsob a čas doručenia výhry 
výhercovi. Usporiadateľ ma tak isto povinnosť poskytnúť výhercovi náhradný termín odovzdania ceny v tom prípade, keď sa 
výherca z vážnych dôvodov, ktoré sú dokázateľné, nemohol dostaviť.  
6.2 Nárok výhercu na výhru zanikne a bude vylúčený zo Súťaže v prípade,  
a) podľa bodu 6.1, tretej vety týchto Pravidiel,  
b) ak sa výherca vzdá nároku na výhru,  
c) ak výherca odmietne čerpať (prevziať) výhru,  
e) ak sa (aj dodatočne) zistí, že výherca nespĺňa hociktorú z podmienok účasti v Súťaži,  
f) ak výherca nesplní hociktorú z povinností súvisiacich s odovzdaním výhry podľa bodu 6. týchto Pravidiel,  
g) ak výhercovi nebude priznaný nárok na výhru pre nesplnenie podmienok účasti v Súťaži.  
6.3 Výhra je neprenosná. Usporiadateľ neposkytuje alternatívne plnenia, ani peňažnú náhradu za výhru.  
6.4 Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú výhercovi pri čerpaní výhry alebo v súvislosti s ňou.  
 
7. Ochrana osobných údajov  
7.1 Každý účastník, ktorý sa zapojí do súťaže v zmysle bodu 4. Pravidiel súťaže zároveň v súlade s Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej aj GDPR) 
dáva Usporiadateľovi ako Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko,  
e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje spojené so súťažou (poskytnutie služby) na účely kontaktovania z dôvodu účasti na 
Súťaži, oznámenia výhercu a prevzatia výhry (na dobu 6 mesiacov) a na zasielanie marketingových informácií (najmä 
newsletter) na dobu 5 rokov. Poskytnutie osobných údajov Účastníkom je dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia nie je možná 
účasť v súťaži. Osobné údaje výhercu v rozsahu priezvisko a obec/mesto budú zverejnené. 



Účastník má právo kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho  týkajú odvolať. Účastník môže svoj súhlas 
odvolať písomne na adrese organizátora súťaže alebo na e-mailovej adrese určenej zodpovednej osoby za Prevádzkovateľa: 
dpo@kiasales.sk.  
7.2 Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným 
údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo 
namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Podrobnejšie sú práva  dotknutej osoby upravené v článku 15 
až 23 Nariadenia a na webovej adrese https://www.kia.com/sk/ochrana-udajov/. 
7.3 Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka je v rozpore s Nariadením môže podať 
sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, tel. +4212 3231 3214, 
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 
7.4 Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú napr. sprostredkovatelia, ak boli poverení 
spracúvaním osobných údajov v mene Prevádzkovateľa (napr. na organizačné  a technické zabezpečenie Podujatia), iným 
oprávneným subjektom v zmysle príslušných právnych predpisov. 
 
8. Osobitné ustanovenia  
8.1 Tieto Pravidlá súťaže stanovujú všeobecné a úplné podmienky pre účasť v Súťaži, popisujú práva a povinnosti jej Účastníkov 
a Usporiadateľa.  
8.2 Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany Účastníkov a tiež právo na 
(i) prípadné vylúčenie z účasti na Súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru pre prípadné 
nesplnenie niektorej z týchto podmienok; a to aj v prípade, že prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené 
dodatočne (po určení Účastníka za výhercu v súlade s týmito pravidlami). 
8.3 Každý účastník, ktorý sa zapojí do Súťaže v zmysle bodu 4. Pravidiel súťaže, t.j. poskytne Organizátorovi svoje kontaktné 
údaje, vyjadruje súhlas s Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
8.4 Na zaradenie do Súťaže a do žrebovania, ani na výhru v Súťaži nemajú Účastníci právny nárok. Vymáhanie výhier súdnou 
cestou je vylúčené.  
8.5 Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek zrušiť aj bez uvedenia dôvodu, alebo upraviť Pravidlá kedykoľvek v 
priebehu trvania súťaže aj bez uvedenia dôvodu a náhrady nákladov.  
8.6 Účastníci berú na vedomie, že nemajú nárok na úhradu nákladov vynaložených na účasť v Súťaži. Usporiadateľ nezodpovedá 
za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, vzdaním sa alebo nevyužitím výhry. Usporiadateľ nie je 
zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia a/alebo webovej stránky. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za 
nesprávne alebo neúplné poskytnuté kontaktné údaje Účastníka alebo oznámené výhercom Usporiadateľovi podľa bodu 6.1 
týchto Pravidiel. 
 
Bratislava, 06.07.2022 


