
Štatút súťaže 
 

„Zisťovanie spokojnosti zákazníkov“ 
rok 2021 

(1. január  2021 – 31. december 2021) 
 
Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže „Zisťovanie spokojnosti zákazníkov“ a je 
jediným, záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž (ďalej len „štatút“). 
 

I. Účel súťaže  
Účelom súťaže je zisťovanie spokojnosti zákazníkov, rozvoj komunikácie a zlepšenie starostlivosti 
o zákazníkov. 
 

II. Organizátor súťaže  
Organizátorom súťaže je spoločnosť HÍLEK a spol., a. s., so sídlom Vajanského 24, 905 01 
Senica, IČO: 36 239 542, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, 
Oddiel Sa, vložka č. 10170/T, (ďalej len „HÍLEK a spol., a. s.“ alebo „organizátor“). 
 

III. Termín konania súťaže 
 
Súťaž bude prebiehať: 
 

 Dátum Termín prihlásenia sa Termín odoslania 
Trvanie žrebovania o výhru výhry 

1. január  2021 – 31. 
december 2021 15.2. 2022 do 30.4.2022 máj 2022 

 

 

IV. Podmienky účasti v súťaži  
1) Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky. 
2) Zákazníci, ktorí navštívia niektorý z autokomplexov HÍLEK a spol., a.s. a udelia na prevádzke súhlas 

s kontaktovaním ohľadom spokojnosti obdržia po každej návšteve servisu do 5. dňa nasledujúceho 
mesiaca sms s textom:  
 
„Dakujeme, ze ste vyuzili sluzby HILEK.Ak ste boli spokojny, poslite sms s cislom 5 (pre zákazníkov 
Hyundai 10).Ak mate vyhrady, napiste ich na vasnazor@hilek.sk a hrate o wellnes pobyt.“ 
 

3) Do žrebovania bude zaradený automaticky každý zákazník, ktorý sms s odpoveďou odošle. 
4) Súťaž je určená iba pre zákazníkov servisov spoločnosti HÍLEK a spol., a. s., t. j. fyzické 

osoby, ktoré zašlú sms s odpoveďou ohľadom spokojnosti s poskytnutými službami.  
5) Žrebovanie výhercov súťaže sa uskutoční iba z tých účastníkov súťaže, ktorí v termíne trvania 

súťaže zašlú sms. 
6) Výherca súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena a priezviska, na webovom sídle 

organizátora https://autoservis.hilek.sk/. 
 

 

V. Ochrana osobných údajov 
  

1 ) Zapojením sa do súťaže vyššie uvedeným spôsobom zákazník pristupuje k podmienkam tejto 
súťaže zverejneným na webovej stránke www.hilek.sk a usporiadateľovi súťaže: spoločnosti HÍLEK 
a spol. a.s., so sídlom Vajanského 24, 905 01 Senica, Slovenská republika, IČO: 36 239 542, zápis 
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10170/T, zodpovedná 
osoba/kontaktné údaje: hilek.gdpr@hilek.sk, ako prevádzkovateľovi osobných údajov, vzniká 
oprávnenie spracúvať osobné údaje za účelom umožnenia účasti v tejto súťaži, a teda zapojenia 
do súťaže, možnosti preverenia platnej účasti v súťaži, informovania o priebehu súťaže a 
odovzdania výhry výhercom, ako aj vykonania ďalších úkonov za účelom doručenia výhry. A to na 
právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej 
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali 
opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.    
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2) Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vykonávanie práv a 

povinností usporiadateľa súťaže a rovnako aj súťažiacich podľa príslušných pravidiel súťaže. 

Poskytnutie osobných údajov je úplne dobrovoľné, avšak v prípade ich neposkytnutia sa zákazník 

nemôže zúčastniť súťaže. Usporiadateľ súťaže (prevádzkovateľ) teda získava osobné údaje 

priamo od zákazníka. 

 

3) Usporiadateľ súťaže bude osobné údaje spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne 

číslo, fotografia a bude ich uchovávať počas trvania predmetnej súťaže a po dobu troch (3) 

kalendárnych mesiacov od jej ukončenia. Usporiadateľ súťaže uchováva údaje výhercu súťaže pre 

účely daňové, účtovné a archivačné. 

 

4) V rámci tohto spracúvania nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a 

usporiadateľ súťaže nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani do medzinárodnej 

organizácie. Usporiadateľ súťaže spracúva osobné údaje iba osôb starších ako 16 rokov.  

 

5) Príjemcami, respektíve kategóriami príjemcov Vašich osobných údajov sú: 

- zmluvní partneri usporiadateľa súťaže, ktorí poskytujú služby a/alebo plnenia podmienky 

týkajúce sa súťaže, 

- osoby, oprávnené vykonávať kontrolu alebo dohľad nad priebehom súťaže a to najmä správne 

a súdne orgány a iné orgány verejnej moci, 

- advokát, audítor a iní príjemcovia v zmysle osobitných predpisov. 

6) V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má zákazník ako 
dotknutá osoba nasledujúce práva: 
 

➢ právo na prístup k osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní (právo od nás získať 

potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje a ak áno, právo získať k nim prístup 

a informácie podľa čl. 15 GDPR) 

➢ právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov podľa čl. 16 

GDPR (napr. pri zmene osobných údajov); 

➢ právo na vymazanie osobných údajov ak je splnený niektorý z dôvodov podľa čl. 17 GDPR 

(napr. ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne); 

➢ právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov pokiaľ ide o jeden z prípadov uvedených 

v čl. 18 GDPR (napr. ak je spracúvanie protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných 

údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia);   

➢ právo na prenosnosť osobných údajov, na základe ktorého možno získať osobné údaje v 

štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte  

➢ právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR (napr. ak sa zákazník 

domnieva, že sú spracúvané v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v 

rozpore s právnymi predpismi, námietku je možné uplatniť aj proti spracúvaniu osobných údajov 

na účely priameho marketingu, automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania); 

➢ právo kedykoľvek odvolať súhlas podľa čl. 7 bodu 3 GDPR, 

➢ právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak  

sa zákazník domnieva, že osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú. 

Vo veci spracúvania osobných údajov a/alebo uplatnenia práv sa môže zákazník obrátiť na 
zodpovednú osobu vo veci spracúvania osobných údajov prostredníctvom e-mailovej adresy: 
hilek.gdpr@hilek.sk. Za účelom overenia identity je potrebné v žiadosti uviesť meno, priezvisko, 
adresu bydliska. O spôsobe vybavenia žiadosti bude zákazník upovedomený do 30 dní odo dňa jej 
prijatia.  
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VI. Výhra 

  
1) Výhrami v súťaži sú: 1x wellness pobyt v hodnote 300 €.  
2) V súťaži bude vyžrebovaný jeden výherca pobytu v hodnote 300 €. 
 
 

VII. Zverejnenie výhercov a odovzdanie výhry  
1) Zverejnenie výsledkov žrebovania sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po termíne 

prihlásenia sa o výhru v zmysle čl. III, ich zverejnením na webovom sídle organizátora  
(https://autoservis.hilek.sk/).  

2) Výherca bude po vylosovaní upovedomený o výhre telefonicky.   
3) Výherca sa prihlasuje o výhru u organizátora v termíne (vrátane) uvedenom v čl. III tohto 

štatútu poskytnutím kontaktných údajov: meno, priezvisko  
4) V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi údaje uvedené v čl. VII, bode 3 do 

stanoveného termínu (vrátane) alebo ak odmietne výhru prevziať, výhra prepadá v prospech 
organizátora.  

5) Výhra – poukaz na wellnes pobyt bude zákazníkovi odovzdaná osobne v priestoroch sídla 
spoločnosti.  

6) Pri odovzdávaní výhry bude vyhotovená fotografia, ktorú organizátor použije na marketingové 
účely. 

 

 

VIII. Osobitné ustanovenie  
1) Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže a ich rodinní príslušníci (manžel, 

manželka, vyživované deti) 
2) Výhercovia potvrdia mailovým Čestným prehlásením, že nie sú zamestnancami organizátora 

súťaže ani ich rodinnými príslušníkmi podľa čl. VIII, bodu 1 tohto štatútu.  
  
3) Ak sa preukáže, že výherca súťaže je vylúčenou osobou podľa čl. VIII, bodu 1 tohto štatútu, 

resp. sa preukáže, že výherca súťaže sa súťaže nezúčastnil v súlade s podmienkami 
uvedenými v tomto štatúte, výhercovi nevznikne nárok na výhru a výhra prepadá v prospech 
organizátora.  

4) Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich 
účasťou v súťaži alebo získaním a prevzatím výhry.  

5) Výhra zo súťaže (finančná alebo vecná) je predmetom dane z príjmu fyzickej osoby v zmysle 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, avšak v hodnote do 
350 € je u výhercu (FO) od dane z príjmov oslobodená.  

6) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok.  
7) Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci účastníci súťaže svoj súhlas s podmienkami tohto 

štatútu.  
8) Organizátor vylúči zo súťaže účastníka, ktorý nesúhlasí so svojou účasťou v súťaži a požiada 

o to organizátora.  
9) Organizátor je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí porušia podmienky súťaže alebo 

budú konať v rozpore s dobrými mravmi.  
10) Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose 

dát elektronickými prostriedkami.  
11) Pri sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov 

v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko organizátora.  
12) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo 

upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, vrátane zmeny výhier, ako aj právo súťaž predĺžiť, 
skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrad. 
Zmenu alebo úpravu pravidiel alebo podmienok súťaže sa organizátor zaväzuje zverejniť 
rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. 

 

 

V Senici,  20.1. 2021 
 
 

https://autoservis.hilek.sk/


 
 
 
 
 
 
 
 

 


