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PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA FACEBOOK 

(Podmienky súťaže „Každodenný život hasiča“) 

1. Organizátor  súťaže (ďalej len ,,Organizátor“) 

Obchodné meno : TECHNO GROUP spol. s r.o. 
Sídlo : Limbašská cesta 4, 902 03 Pezinok, Slovensko 
IČO : 35 838 213 
DIČ : 2020205924 
IČ DPH: SK 2020205924 
Zapísaný v obchodnom registri :  Vložka číslo:  26750/B 

2. Termín konania súťaže  

Súťaž sa uskutoční v obdobní od 10.10.2021 do 10.12.2021. V tomto termíne je 
možné zúčastniť sa súťaže. Obdobie na zaslanie fotografií je v od 10.10.2021 do 
10.11.2021 (ďalej iba „obdobie pre zber fotografií“). Fotografie zaslané účastníkmi 
budú zverejnené najneskôr 15.11.2021. Po zverejnení fotografií až do 10.12.2021 
bude prebiehať hlasovanie o víťazných fotografiách.  

3. Výhra 

Hlasovaním budú určení 3 výhercovia, ktorí splnia podmienky súťaže. Výhercovia 
budú určený na základe počtu hlasov, ktoré získa súťažná fotografia. Fotografia 
s najväčším počtom hlasov získa 1. miesto.  

 1. miesto : Hasičská prilba Gallet F1SF  
 2. miesto : Prilba Gallet F2XR 
 3. miesto : svietidlo Adalit L-30 s nabíjacou stanicou 

4. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže  

Účastníkom súťaže môže byť každá osoba nad 18 rokov, ktorá v termíne na zaslanie 
fotografií zašle fotografiu (najviac 3 ks) s hasičskou tematikou na e-mailovú adresu 
sutaz@technogroup.sk a ktorá bude spĺňať podmienky Facebooku na jej zverejnenie. 
Fotografie ktoré nebudú tieto podmienky spĺňať budú zo súťaže vylúčené a táto 
skutočnosť bude účastníkovi oznámená e-mailom.  

Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec. Zamestnanec sa môže zúčastniť 
hlasovania o víťazovi súťaže.   

5. Podmienky účasti v súťaži a priebeh súťaže a určenie výhercu 

Účastník je povinný zaslať fotografiu v období pre zber fotografií. Fotografie musia 
spĺňať podmienky Facebooku na zverejnenie. Všetky vyzbierané fotografie (ďalej iba 
„Súťažné fotografie“) spĺňajúce podmienky budú zverejnené najneskôr do 15.11.2021  
v samostatnom albume na Facebookovom profile organizátora s názvom 
„Každodenný život hasiča 2021“.  
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Účastník  môže poslať najviac tri súťažné fotografie.  

V období po zverejnení súťažných fotografii až do 10.12.2021 bude možné hlasovať 
o súťažnej fotografii označením fotografie „páči sa mi to“.  

Hlasovania sa môže zúčastniť každý, kto má aktívny účet na Facebooku, pričom každej 
fotografii môže udeliť iba jeden hlas. Hlasovať je možné za viacero fotografií.  

Po ukončení hlasovania dňa 11.12.2021 budú sčítané hlasy a výhercovia budú e-
mailom oboznámený o výhre najneskôr do 15.12.2021. Výherné fotografie budú 
zverejnené na Facebookovom profile organizátora.  

Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 10 dní a neprejaví záujem o výhru si 
prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade kontaktuje ďalšieho 
účastníka s najvyšším počtom hlasov.  

6. Spôsob odovzdania výhry  

Výherca a organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry, ak k vzájomnej 
dohode nedôjde výhra  bude zaslaná kuriérskou službou výhercovi na náklady 
organizátora.  

7. Ochrana osobných údajov 

Účastník v zmysle platného zákona o Ochrane osobných údajov (GDPR) udeľuje súhlas 
so spracovaním svojich údajov, ktoré organizátorovi poskytne v priebehu súťaže za 
účelom účasti v súťaži, konania súťaže a vyhodnotením výsledkov súťaže. Súhlas sa 
poskytuje na obmedzenú dobu 3 mesiacov (ak zákon neurčuje inak). Účastník berie 
na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie 
práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník svojou účasťou vyhlasuje, 
že údaje ktoré poskytol organizátorovi súťaže sú pravdivé a súhlasí s tým, že 
organizátor zverejní víťazné fotografie aj s menom výhercu na Facebookovom svojom 
profile.  

8. Záverečné zhrnutie  

Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže Účastníkov, ktorí nesplnia 
podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými 
mravmi. 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť 
alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením 
priamo v súťažných podmienkach. 

Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri 
prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou 
sociálnej siete Facebook.  

Účasťou v súťaži účastník vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa 
ich v plnom rozsahu dodržiavať. 
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Každý účastník svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že 
spoločnosť Facebook nemá voči účastníkovi žiadne záväzky a z účasti na Súťaži 
spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. 

Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, 
podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom 
inak spojená.  

 

 

V Pezinku, dňa 5.10.2021 

 

 


