
Podmienky súťaže: „Natoč video a vyhraj pobyt pre 2 
osoby“ 

• Organizátorom  súťaže je obchodná spoločnosť  iClinic plus s. r. o., so sídlom  na Dlhých 
Dieloch I/6A, 841 01  Bratislava, IČO: 36 835 528, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53996/B (ďalej aj ako „organizátor“).	

• Súťaž sa uskutočňuje cez stránku iClinic, na internetovej sociálnej sieti Facebook a Instagrame.	

• Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné: 

- Byť klientom iClinic, tzn. mať zoperované oči v iClinic plus s.r.o.  

- Zaslať fotografiu pred operáciou s okuliarmi a natočiť video obsahujúce referenciu na iClinic 
a zaslať to prostredníctvom formulára na našej stránke: www.iclinic.sk. 	

- Spolu s fotografiou a videom je potrebné zaslať osobné údaje súťažiaceho minimálne 
v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo prostredníctvom formulára na našej 
stránke: www.iclinic.sk.	

• Súťaž začína dňom 01.04.2017 a končí dňom 30.09.2017.	

• Výherca súťaže získava: 

1. cena: pobyt pre 2 osoby v Grand hoteli Kempinski Vysoké Tatry  

• Jednotlivé videá zaslané do súťaže budú hodnotené marketingovým oddelením iClinic, pričom 
vyhráva najlepšie video a hodnotenie sa uskutoční do 15 dní odo dňa skončenia súťaže. Výhercu 
oznámi organizátor súťaže na svojich internetových stránkach a na stránke sociálnej siete 
Facebook, a ten bude zo strany organizátora súťaže kontaktovaný aj osobne, prostredníctvom 
kontaktných údajov uvedených v nimi vyplnenom formulári.	

• Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej 
republiky vo veku 18 rokov a viac v čase zapojenia sa do súťaže, ktorá bola zoperovaná v iClinic-
u.  

• Súťaže sa nemôžu zúčastniť spoločníci organizátora, členovia štatutárneho orgánu organizátora, 
zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov  - ďalej aj ako „OZ“), ani iné osoby spojené s 
organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.	

• Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok a výhercovia nemajú právo požadovať jej alternatívne 
plnenie v peňažných prostriedkoch. V zmysle ust. § 845 ods. 1 OZ nemožno výhru vymáhať, a 
to ani prostredníctvom súdu. 



• Výherca je povinný výhru si osobne prevziať podľa vopred organizátorom oznámených inštrukcií 
(pokynov) resp. na základe vzájomnej dohody. V prípade,  že si výherca výhru v určený čas a na 
určenom mieste neprevezme z dôvodov iných ako na strane organizátora, prepadá výhra 
v prospech organizátora súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo  požadovať od výhercu 
predloženie dokladu totožnosti za účelom overenia jeho nároku na výhru. Výherca je povinný 
organizátorovi súťaže pri odovzdaní výhry podpísať všetky potrebné dokumenty k účinnému 
nadobudnutiu výhry výhercom. Výhry podliehajú dani z príjmu podľa zákona č. č. 595/2003 Z.z. 
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry 
postupovať podľa toho zákona. 

• Každý súťažiaci udeľuje vyplnením súťažného formulára organizátorovi súťaže (ako 
prevádzkovateľovi) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon 
o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom 
účasti v súťaži v rozsahu uvedenom vo formulári, t. j. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a 
telefónne číslo (ďalej aj ako „osobné údaje“), ako aj na marketingové účely organizátora 
súťaže, a to na dobu 5 rokov. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto osobné údaje 
boli v plnom rozsahu k vyššie uvedeným účelom spracúvané aj prostredníctvom tretích osôb 
poverených organizátorom súťaže. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a súťažiaci má 
právo svoj súhlas s ich spracovaním odvolať písomnou formou na adresu organizátora súťaže. 
Súťažiaci dáva tiež súhlas so zverejnením svojich údajov v rozsahu meno a priezvisko, na 
internetovej stránke organizátora súťaže v súvislosti s konaním tejto súťaže a vyhlásením 
výhercu súťaže.	

• Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto 
súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, 
prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá. 

• Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou v súťaži a/alebo 
užívaním výhry. 

 

V Bratislave, dňa 29.03.2017 

 

 

iClinic plus s. r. o. 
v. r. MUDr. Ivo Ďurkovič, konateľ 

	


