
“UKÁŽ NÁM SVOJU LÁSKU K FUTBALU” - PRAVIDLÁ 
 

I. Organizátor 
Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, 641 00 Brno– Žebětín IČ: 29213291 , DIČ:            
CZ29213291, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským súdom v Brne, oddiel C,            
vložka 66187(dále jen "Organizátor"). Kontaktné údaje Organizátora sú dostupné na          
https://top4football.sk/pg/kontakt 

 
II. Dátum a rozsah 

1. Akcia prebieha od 5. 6. 2019 00:01 do 18. 6. 2019 23:59 na stránkach              
www.top4football.sk. 

2. Akciu je možné ukončiť skôr či jej priebeh upraviť podľa podmienok. 
3. Akcia prebieha len na území Slovenska, Česka, Maďarska, Rumunska a Španielska a            

jej účelom je podpora ženského futbalu. 
 

III. Podmienky účasti v akcii  
1. Súťaž je určená fyzickým osobám - ženám, účastníkom akcie Môže byť ako plnoletá,             

tak aj maloletá, v prípade, že táto osoba doloží písomný súhlas rodičov a splní všetky               
podmienky akcie (ďalej ako "účastník" alebo "súťažiaci"). Súťaže sa nemôžu zúčastniť           
osoby v pracovnoprávnom vzťahu k Organizátorovi a osoby, ktoré sú týmto osobám            
blízke v zmysle § 22 z. Č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník. 

2. Účastník sa do akcie zapojí tým, že splní všetky podmienky v čase trvania akcie, a to: :                 
a) vyplní formulár, b) napíše nám svoj príbeh "Ukáž nám lásku k futbalu" 

3. S výhercom bude vytvorené video a foto. 
 

IV. Ceny 
1. Hlavnou výhrou je zájazd do Lyonu (Francúzsko) pre jednu osobu vrátane letenky a             

ubytovania. 
2. Ďalšou výhrou je športové vybavenie adidas v hodnote 800 €. 

 
V. Určenie výhercov, oznámenia a odovzdanie výhier 

1. Po ukončení akcie bude vybraný jeden výherca (naprieč všetkými krajinami, kde akcia            
prebieha), ktorý bude kontaktovaný telefonicky a e-mailom. Výherca dostane výhry          
podľa článku IV. 

2. Výherca bude vybraný na základe subjektívneho posúdenia príbehu "Ukáž nám lásku           
k futbalu" zo strany organizátora 

3. Výherca bude zverejnený na všetkých sociálnych sieťach Top4Football na Slovensku,          
v Česku, Maďarsku, Rumunsku a Španielsku. 

 
VI. Ochrana osobných údajov účastníkov akcie 

1. Účasťou v súťaži udeľuje účastník akcie organizátorovi akcie súhlas, aby v zmysle            
nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb            
pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušenej smernice             
95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie")            
spracovávame tieto osobné údaje:  

a) meno a priezvisko 

https://top4football.sk/pg/kontakt


b) e-mail  
c) telefónne číslo 
d) instagramový účet 

2. Osobné údaje v uvedenom rozsahu či sprístupnené účastníkom akcie organizátorovi          
budú spracovávané v automatizovane vedenej databáze organizátora, ktorý je vo          
vzťahu k týmto osobným údajom ich správcom. Tieto údaje sú získavané primárne            
pre účely akcie a je nutné ich spracovávať z dôvodu vyhodnotenia akcie a             
kontaktovanie výhercov. Ďalej budú niektoré údaje uchovávané za účelom         
vyhodnotenie prínosu a úspešnosti akcie pre organizátora, na čo má organizátor           
oprávnený záujem. Osobné údaje budú spracovávané po dobu 5 rokov. 

3. Ak účastník udeľuje taktiež súhlas so zasielaním newsletteru, bude jeho e-mailová           
adresa používaná k zasielaniu obchodných oznámení organizátora, v ktorých bude          
vždy užívateľovi daná možnosť prejavenia nesúhlasu s ich ďalším zasielaním.. 

4. Účastník akcie, ako dotknutá osoba má právo na prístup k svojím osobným údajom,             
môže napríklad zadať ich opravu, úpravu, vymazanie alebo v prípade pochybností o            
správnosti ich spracovaní vznesie u organizátora námietku alebo sa obráti na Úrad            
pre ochranu osobných údajov. 

5. Viac informácií o ochrane osobných údajov spolu s právami účastníkov akcie ako            
subjektu osobných údajov je možné získať na       
www.top4football.sk/pg/obchodni-podminky. 

 
VII. Ostatné dôležité podmienky 

1. O akýchkoľvek námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor.        
Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady trvania akciu skrátiť, jej konanie odložiť,            
akciu prerušiť alebo ju zrušiť či jednostranne zmeniť, alebo doplniť jej pravidlá. 

2. Účastníci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhier peňažné či akékoľvek iné            
plnenia. Organizátor týmto nie je účastníkom akcie nijak inak zaviazaný a tí nemajú             
nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, ako sú uvedené v týchto             
pravidlách. 

 
VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Organizátor nezodpovedá za úplnosť pravidiel, ktoré môžu byť v skrátenej verzii           
zverejnené na propagačných či iných materiáloch v súvislosti s akciou. Tieto pravidlá            
sú považované v rámci akcie za jediné, úplné a konečné. 

2. Účasť v akcii je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v akcii vyjadruje svoj súhlas s                
jej pravidlami 

3. Pravidlá sú v plnom znení po dobu trvania akcie zverejnené v elektronickej podobe na               
webových stránkach www.top4football.sk 

 
 


