
VŠEOBECNÉ PODMIENKY SÚŤAŽÍ MUZIKER

I. Úvodné ustanovenia

1. Všeobecné podmienky súťaží (ďalej len „VPS“) sú platné pre súťaže vykonávané na internetových 
stránkach spoločnosti Muziker, a.s., pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak.

2. VPS stanovujú podmienky pre prihlásenie sa a účasť v súťaži, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a 
popisujú práva a povinnosti súťažiacich ako aj zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle 
aktuálnej právnej úpravy pre oblasť ochrany osobných údajov.

3. Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Muziker, a.s., Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava, Slovenská 
republika, zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3337/B, IČO: 35840773, DIČ: 
2021680991, ako prevádzkovateľ internetovej stránky muziker.com (ďalej „Vyhlasovateľ“).

4. Súťažou (ďalej  „Súťaž“)  je  akákoľvek propagačná kampaň Vyhlasovateľa,  v ktorej  je  možné po
splnení podmienok získať peňažnú alebo nepeňažnú cenu (ďalej „Výhra“).

II. Podmienky účasti v súťažiach

1. Súťaže sú určené všetkým návštevníkom internetovej stránky muziker.com.

2. Súťaží  sa nesmú zúčastniť  zamestnanci  Vyhlasovateľa a ich rodinní príslušníci,  ani  zamestnanci
spolupracujúcich osôb a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp.
súťaže organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú.

3. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá splní  všetky osobitné pravidlá konkrétnej súťaže,
zverejnené  na  internetových  stránkach  muziker.com,  alebo  inou  vhodnou  formou,  pokiaľ  v
osobitných podmienkach konkrétnej súťaže nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, alebo
pokiaľ v osobitných podmienkach konkrétnej súťaže nebolo určené obmedzenie, že súťaže sa môže
zúčastniť len fyzická osoba.

III. Realizácia súťaží a zverejňovanie výsledkov

1. Konkrétne  podmienky  prihlásenia  sa  do  súťaže,  predmet  súťaže,  priebeh  súťaže  a  spôsob
vyhodnotenia súťaže vyhlasuje Vyhlasovateľ zverejnením na internetových stránkach muziker.com
v rámci osobitných pravidiel konkrétnej súťaže.

3. Ak je podmienkou súťaže nákup tovarov alebo služieb v lehote stanovenej ako doba trvania súťaže,
považuje sa táto podmienka za splnenú až po odoslaní objednávky a po vykonaní úhrady za nákup
(pri  osobnom  odbere  tovaru  alebo  dobierke  sa za  okamih  úhrady  považuje  skutočná  úhrada
prostriedkov pri prevzatí tovaru, pri bezhotovostnom prevode sa za okamih úhrady považuje okamih
pripísania prostriedkov na účet Vyhlasovateľa).

IV. Podmienky získania výhry

1. Výhercom sa stáva osoba, ktorá riadne a s najväčším úspechom splnila všetky osobitné pravidlá
konkrétnej  súťaže  podmienky  súťaže,  alebo  bola  vyžrebovaná,  alebo  bola  určená  v  súlade  s
osobitnými  pravidlami  konkrétnej  súťaže,  alebo  bola  za  výhercu  podľa  osobitných  pravidiel



konkrétnej  súťaže vyhlásená,  a  poskytla  údaje  potrebné na riadnu  a  nezameniteľnú  identifikáciu
svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto podmienok.

2. Ak osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak, do súťaže je možné zapojiť sa pri 
každom nákupe. Ak osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak, stačí vložiť unikátny kód 
do poznámky pri nákupe a ste v hre! Na to, aby sme Vás mohli zapojiť do súťaže, musíme spracovať 
číslo Vašej objednávky. Za týmto účelom, ak sa slobodne rozhodnete do súťaže zapojiť, 
prevádzkovateľ - MUZIKER, a.s., so sídlom Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava, IČO: 35840773 (ďalej aj len 
ako „prevádzkovateľ“) bude spracúvať číslo Vašej objednávky a Vaše kontaktné údaje v rozsahu e-
mail a telefóne číslo v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 
2016/679 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). Vaše osobné 
údaje bude prevádzkovateľ spracúvať za účelom zaevidovania Vašej účasti v súťaži, vyhodnotenie 
samotnej súťaže a Vášho kontaktovania za účelom odovzdania vecnej ceny. Prevádzkovateľ bude 
spracúvať Vaše osobné údaje po dobu vyhodnotenia súťaže a ak sa stanete výhercom, až do 
odovzdania vecnej ceny. Zároveň Vás informujeme o tom, že v prípade, ak sa stanete výhercom 
súťaže, bude číslo Vašej objednávky zverejnené na našom webovom sídle. Ako dotknutá osoba máte 
právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie. Všetky informácie súvisiace s ochranou osobných 
údajov, vrátane Vašich práv ako dotknutých osôb, sú sprístupnené na našej internetovej stránke v 
sekcii „Ochrana osobných údajov“.

3. Číslo objednávky výhercu súťaže bude po vyhodnotení súťaže zverejnené na internetovej stránke 
prevádzkovateľa. Za týmto účelom spracúvame číslo Vašej objednávky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať 
takéto spracúvanie.

4. Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade, ak si výherca nemôže výhru prevziať 
(prevzatím tovaru, služby, účasťou na podujatí, uplatnením zľavy alebo inej výhody a pod.), nárok na 
výhru mu zaniká a výherca nemá nárok na žiadnu kompenzáciu. Výherca nie je oprávnený ustanoviť 
za seba náhradníka. Náhradného výhercu určí Vyhlasovateľ žrebom alebo Vyhlasovateľ ustanoví za 
výhercu v poradí druhého najúspešnejšieho účastníka súťaže.

5. Nárok na výhru zaniká aj v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými a/
alebo osobitnými podmienkami konkrétnej súťaže alebo ak koná v rozpore s dobrými mravmi 
(poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v určenej 
alebo dohodnutej lehote, ani o jej predĺženie Vyhlasovateľa nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

V. Podmienky odovzdávania výhier

1. Vyhlasovateľ bude výhercu kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a poskytne mu špecifikáciu
vydania  Výhry.  Ak  si  to  charakter  Výhry  vyžaduje,  výherca  je  povinný  poskytnúť  súčinnosť  pri
preberaní alebo uplatnení výhry.

2. Pokiaľ sa Vyhlasovateľ nedohodol s výhercom inak, alebo z obsahu a charakteru súťaže nevyplývajú
iné podmienky prevzatia výhry, bude výhercovi jeho výhra doručená kuriérom.

3. Vyhlasovateľ nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri doručovaní kuriérom. Prípadné
nároky vzniknuté na základe poškodenia pri doručení, resp. v súvislosti s nedoručením výhry, postúpi
vyhlasovateľ na výhercu.



4. V  prípade,  ak  výhry  do  súťaže  venuje  obchodný  partner,  alebo  sú  výhercom  doručované
prostredníctvom  kuriérskej  spoločnosti,  výherca  berie  na  vedomie,  že  jeho  osobné  údaje  budú
poskytnuté obchodnému partnerovi alebo kuriérskej spoločnosti za účelom identifikácie výhercu pre
odovzdanie výhry. Poskytnuté budú tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa vrátane krajiny,
telefónne číslo,  e-mailová adresa, prípadne ďalšie podľa typu alebo charakteru výhry,  Poskytnuté
identifikačné  údaje  sú  obchodnému  partnerovi  poskytnuté  v  elektronickej  forme  a  kuriérskej
spoločnosti v písomnej aj v elektronickej forme a obchodný partner alebo kuriérska spoločnosť s nimi
môže nakladať výlučne za účelom identifikácie výhercu pre odovzdanie výhry a v zmysle všeobecného
nariadenia o ochrane údajov. S našimi obchodnými partnermi máme uzatvorené zmluvy o spracúvaní
osobných údajov a sú viazaní prijať primerané bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia.

VI. Zdaňovanie výhier

Výherca berie na vedomie, že výhra v závislosti od jej formy, hodnoty a krajiny jeho pobytu môže
v zmysle  príslušnej  legislatívy  danej  krajiny  podliehať  povinnému  zdaneniu  alebo  vysporiadaniu
odvodu do zdravotnej alebo inej poisťovne. 

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na úpravu, zmenu všeobecných podmienok propagačných súťaží
alebo úplne zrušenie  súťaže z obchodných dôvodov, dôvodov zapríčinených treťou stranou alebo
vyššou mocou. Vyhlasovateľ sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať zákazníkov o všetkých
zmenách všeobecných podmienok propagačných súťaží.

2. Vyhlasovateľ  si  vyhradzuje  právo na náhradu výhry  v súťaži  za  výhru podobného druhu alebo
zodpovedajúcej hodnoty.

3. Účastník nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži. 

4. Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti 10.1.2020.


