Pravidlá Súťaže – Renault Trucks Star 2021
“Renault Trucks Star 2021”
(ďalej len „Súťaž“)
Pravidlá Súťaže upravujú spôsob a postup realizácie Súťaže a práva a povinnostiach účastníkov
Súťaže.
1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Volvo Group Slovakia, s.r.o., so sídlom Diaľničná cesta 9, 903 01, Senec, IČO:
35729066
Organizátor Súťaže je prevádzkovateľom facebookovej stránky “Renault Trucks Slovensko”
https://www.facebook.com/RenaultTrucksSlovensko
2. Termín konania Súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od (4. 1. 2021, 09:00) do (20. 12. 2021, 12:00). V januári až
novembri budú najneskôr 20‐teho v mesiaci vyhlásení semifinalisti, ktorí budú nominovaní do
finále, ktoré sa uskutoční 20.11.2021 ‐ 20.12.2021.
3. Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže
Účastníkom Súťaže môže byť fyzická osoba ktorá dovŕšila vek 18 rokov. Organizátor si
vyhradzuje právo podľa vlastného rozhodnutia vyradiť účastníka, a to najmä z dôvodu
fiktívnych a nekalých aktivít v súvislosti so Súťažou, či pri existencii podozrenia na takéto
aktivity.
4. Podmienky účasti v Súťaži
Pre zapojenie sa do Súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník Súťaže poslal do súkromnej
správy facebookovej stránky Renault Trucks Slovensko vlastnú fotku svojho vozidla Renault
Trucks vždy najneskôr 19. deň v danom mesiaci. Fotografie bude Organizátor priebežne
umiestňovať do súboru s názvom daného mesiaca a vozidlo s najvyšším počtom pozitívnych
reakcií ‐ lajkov sa stane výherným vozidlom daného mesiaca. Súťažiaci, ktorý sa stane víťazom
daného mesiaca, sa víťazom v ďalších mesiacoch opakovane stať nemôže. Do finále budú
nominované výherné fotografie mesiacov január až november. Celkový výherca bude vybratý
rovnakým spôsobom a oznámený 20.12.2021. Podmienkou účasti v Súťaži nie je zakúpenie
produktov, služieb či akýkoľvek vklad do Súťaže.
5. Výhra
Výhrou v Súťaži sú:
Cena mesiaca január: reflexná bunda Renault Trucks
Cena mesiaca február: zimná bunda Renault Trucks
Cena mesiaca marec: bunda s kapucňou Renault Trucks
Cena mesiaca apríl: nepremokavá bunda Renault Trucks
Cena mesiaca máj: flisová bunda Renault Trucks a multifunkčné náradie
Cena mesiaca jún: vreckový nožík Victorinox s pílkou a softshellova vesta
Cena mesiaca júl: sada šálok Renault Trucks a vreckový nožík Victorinox s pílkou

Cena mesiaca august: svetlo Renault Trucks na čelo a vreckový nožík Victorinox s pílkou
Cena mesiaca september: ľahká páperová vesta Renault Trucks
Cena mesiaca október: zateplená vesta Renault Trucks
Cena mesiaca november: reflexná bunda Renault Trucks
Cena vo finále: Model Renault Trucks T520 High 1:24
6. Určenie výhercu a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na poslanie fotografie do Súťaže bude najneskôr 20. deň v danom mesiaci
oznámený výhercu mesiaca, a to osoba, ktorá poslala fotografiu s vozidlom, ktoré získalo
najviac pozitívnych reakcií ‐ lajkov v albume daného mesiaca. S výnimkou finálového kola sa
výhernou fotografiou nemôže stať fotografia, ktorá bola vyhlásená za výhernú fotografii
v niektorom z predchádzajúcich mesiacov – takáto fotografia sa vo výbere výherných
fotografií za daný mesiac nezohľadní. Výherca bude oznámený v samostatnom príspevku.
Výherca bude priamo kontaktovaný organizátorom prostredníctvom súkromnej správy
na profil, prostredníctvom ktorého sa zapojil do Súťaže. Ak výherca nebude reagovať
na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.
7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej
dohode nedôjde, výhra bude zaslaná v rámci EU poštovou prepravou výhercovi v rámci
na náklady Organizátora. V prípade ak Výherca svoju poštovú adresu Organizátorovi do 14 dní
od výhry neposkytne a zároveň nedošlo k dohode o odovzdaní výhry iným spôsobom, výherca
stráca na výhru nárok.
7. Práva k obsahu
Zaslaním fotografie do Súťaže poskytuje účastník Organizátorovi súhlas na použitie fotografie
bez územného a časového obmedzenia, a to k všetkým spôsobom použitia pre propagáciu
značky a jej produktov a ďalej poskytuje súhlas k zverejneniu fotografie alebo jej časti
ľubovoľným spôsobom podľa voľby Organizátora, jej úpravám, spracovaniu, spojeniu s iným
dielom, zaradením do súborného diela. Uvedený súhlas je poskytovaný bezvýhradne
a bezplatne.
8. Ochrana osobných údajov
I. Ak sa rozhodnete zapojiť do Súťaže, Vaše osobné údaje poskytujete Volvo Group Slovakia,
s.r.o., so sídlom Diaľničná cesta 9, 903 01, Senec IČO: 35729066.
II. Zapojenie sa do Súťaže je výlučne dobrovoľné a záleží na rozhodnutí Účastníka. Zapojením
sa do Súťaže Účastník súhlasí s pravidlami Súťaže. Zároveň Účastník berie na vedomie
a súhlasí, že organizátor ako prevádzkovateľ podľa Všeobecného nariadenia o ochrane
osobných údajov (GDPR) bude pre účely realizácie Súťaže spracúvať jeho osobné údaje
v rozsahu: (i) meno a priezvisko resp. Facebook‐nick Účastníka, (ii) verejný profil Účastníka
na Facebook‐u, (iii) emailová adresa registrovaná na sociálnej sieti Facebook, (iv) komentáre,
obrázky, fotografie vložené Účastníkom na Facebookovú stránku Súťaže (ďalej len „osobné
údaje“). Ak sa Účastník stane výhercom Súťaže, organizátor bude spracovávať aj ním uvedenú

adresu a telefonický kontakt potrebné pre doručenie výhry. Právny základom spracovávania je
teda súhlas Účastníka ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý je vyjadrený
zapojením sa do vyhlasovanej Súťaže. Osobné údaje budú spracovávané za účelom účasti
Účastníka v Súťaži, vyhodnotenia priebehu Súťaže, vyhlásenia jej výsledkov a doručenia výhry.
Ďalej bude Organizátor spracovávať osobné údaje účastníka za účelom plnenia si povinností
vyplývajúcich z právnych predpisov a za účelom svojho oprávneného záujmu, tj. na základe
čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR.
III. Osobné údaje budú spracovávané po dobu, po ktorú bude trvať účel ich spracovávania,
najdlhšie však po dobu jedného roka po skončení Súťaže. Účastník môže svoj súhlas so
spracovávaním osobných údajov kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na
zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním e‐mailom zaslaným na adresu:
info.SK@renault‐trucks.com alebo písomne na adrese: Volvo Group Slovakia, s.r.o. Diaľničná
cesta 9, 903 01, Senec. Účastník berie na vedomie, že odvolaním jeho súhlasu so spraco‐
vávaním osobných údajov nebude jeho ďalšia účasť v Súťaži resp. odovzdanie výhry objektívne
možné.
IV. Na spracovávaní osobných údajov sa môžu podieľať aj tzv. sprostredkovatelia, ktorí
zabezpečujú marketingovú podporu organizátora a tiež doručovacie spoločnosti
zabezpečujúce doručenie výhry výhercovi.
V. Osobné údaje budú zverejnené iba v rozsahu, v akom ich zverejnil sám Účastník Súťaže.
Účastník berie na vedomie, že jeho komentár alebo iná aktivita na Facebooku je resp. môže
byť verejná. Pre prípad, že sa Účastník stane výhercom Súťaže, Účastník zároveň udeľuje
organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska (prípadne prvého písmena
priezviska) resp. Facebook nick Účastníka ako výhercu Súťaže na Facebookovej stránke:
“Renault Trucks Slovensko” https://www.facebook.com/RenaultTrucksSlovensko. Účastník
tiež súhlasí, že organizátor a/alebo doručovateľ výhry ho bude v súvislosti s výhrou a jej
doručením kontaktovať telefonicky a elektronickými prostriedkami (cez Facebook alebo
e‐mailovou správou na adresu registrovanú na sociálnej sieti Facebook).
VI. Účastník nie je oprávnený v rámci Súťaže poskytovať organizátorovi akékoľvek osobné
údaje či obrazové alebo zvukovo‐obrazové záznamy (fotografie/videá) iných osôb. V prípade
zistenia alebo podozrenia, že tak účastník urobil, budú takto získané osobné údaje
považované za náhodne získané, bez stanovenia ich účelu spracovávania zo strany
prevádzkovateľa a správa obsahujúca takéto osobné údaje bude organizátorom odstránená
s tým, že príspevok/správa Účastníka nebude zaradený/á do Súťaže alebo z nej vylúčená.
VII. Účastník ako dotknutá osoba má právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej)
žiadosti na prístup k svojim údajom podľa čl. 15 GDPR; (ii) na opravu nesprávnych, resp.
doplnenie neúplných údajov; (iii) vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo
v prípadoch a za podmienok uvedených v čl. 17 GDPR, (iv) obmedzenie spracúvania podľa
čl. 18 GDPR; (iv) získať údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi a právo preniesť tieto údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR; (v) namietať podľa
čl. 21 GDPR.

Svoje práva môžete uplatniť elektronicky na adrese info.SK@renault‐trucks.com alebo
písomne na adrese: Volvo Group Slovakia, s.r.o. Diaľničná cesta 9, 903 01, Senec.
VIII. Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov máte právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27, Slovenská republika.
V prípade otázok nás prosím kontaktujte na adrese info.SK@renault‐trucks.com.
Záverečné ustanovenia
Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž v odôvodnených prípadoch i počas jej priebehu zmeniť
alebo zrušiť a pravidlá Súťaže môžu byť v priebehu Súťaže odpovedajúcim spôsobom menená
nebo doplnené.. Každá takáto zmena pravidiel či Súťaže bude vykonaná formou písomných
číslovaných dodatkov účinných okamžikom zverejnenia rovnakým spôsobom ako tieto
pravidlá. Zmeny bude Organizátor robiť len v mimoriadnych prípadoch ako reakciu
na okolnosti mimo primeranú kontrolu Organizátora, vrátane technických či právnych
dôvodov, a za podmienky, že sa Organizátor bude usilovať o minimalizáciu dopadu
na účastníkov Súťaže.
Účastník Súťaže berie na vedomie, že pri posielaní fotografií v rámci Súťaže je povinný dodržať
zásady ochrany súkromia osôb a posielať len fotografie plniace účel tejto Súťaže, tj. vlastné
fotografie svojho vozidla Renault Trucks. Účastník Súťaže nesmie vyhotovovať a posielať
v rámci Súťaže fotografie, ktoré nie sú pre Súťaž relevantné, či ktoré porušujú osobnostné
a iné práva ďalších osôb. Účastník Súťaže ďalej berie na vedomie, že Organizátor nezodpovedá
za ujmu, ktorá účastníkovi Súťaže či akejkoľvek tretej osobe vznikne pri vyhotovení alebo
poslaní fotografie. Účastník Súťaže je zodpovedný za dodržanie všetkých povinností
vyplývajúcich z právnych predpisov Slovenskej republiky, vrátane predpisov upravujúcich
premávku vozidiel.
Akékoľvek vyobrazenie výhier je len ilustratívne. Organizátor je oprávnený výhry
v odôvodnených prípadoch nahradiť inými v obdobnej či vyššej hodnote.
Organizátor Súťaže nezodpovedá za stratu alebo poškodenie výhry pri preprave. Vyplatenie
peňažného plnenia namiesto výhry nie je možné a účastník nie je oprávnený sa domáhať
výmeny výhry. Organizátor tiež nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú účastník prípadne
utrpí v súvislosti so svojou účasťou v Súťaži alebo s užívaním výhry.
Každý Súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť
Facebook nemá voči Súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook
takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ Súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym
spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom
a nie je s Facebookom inak spojená.
V Senci, dňa 31.12.2020.

