
Úplné pravidlá súťaže 
 
1 Úvod 
 
1.1 Účelom tohto dokumentu "Úplné pravidlá súťaže" (ďalej len "Úplné pravidlá") je úplná a jasná 
úprava podmienok súťaží organizovaných spoločnosťou PackWay s.r.o. (Ďalej len "PackWay") v 
Českej a Slovenskej republike. 
1.2 Každá jednotlivá súťaž má svoje "Skrátené pravidlá súťaže" (ďalej len "Skrátené pravidlá") a každú 
súťaž môže PackWay komunikovať za pomoci týchto Skrátených pravidiel. Pravidlá k jednotlivým 
súťažiam a skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch je potrebné vykladať v súlade s 
týmito Úplnými pravidlami. V prípade, že je konkrétna podmienka upravená inak v týchto Úplných 
pravidlách, než v Skrátených pravidlách, potom majú prednosť skrátené pravidlá. V prípade, že 
úprava v skrátených pravidlách nie je, použijú sa tieto Úplné pravidlá. 
1.3 Registráciou do súťaže súťažiaci udeľuje súhlas, ktorým sa zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto 
Úplné pravidlá. 
1.4 Tieto Úplné pravidlá sú platné od 1. 5. 2018. 
  
 
2. Všeobecné ustanovenia 
 
2.1 Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 
533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, 
vložka 13638. 
2.2 PackWay je oprávnená organizáciou či inými úkonmi poveriť tretie osoby. 
2.3 Čas a miesto konania súťaže je vždy stanovené skrátenými pravidlami. 
  
 
3. Súťažiaci 
 
3.1 Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území 
Slovenskej republiky alebo  Českej republiky, ak nie je v Skrátených pravidlách stanovené inak. 
3.2 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci a tiež zákazníci, 
ktorých prihláška do súťaže je neúplná, nečitateľná, či nepresná. 
3.3 Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s týmito Úplnými 
pravidlami či v rozpore so skráteným pravidlami konkrétnej súťaže nebudú do súťaže zaradené. Aj 
keď takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých 
informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade 
prepadá PackWay, ktorá má právomoc rozhodnúť o jej ďalšom použití. 
3.4 Súťažiaci bude vylúčený v prípade, že PackWay zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na 
spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, 
ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry. 
3.5 Podmienkou získania výhry je, že zákazník urobí a uhradí objednávku tovaru v čase trvania súťaže 
a to buď z katalógu alebo z internetového obchodu, ktoré sú uvedené v Skrátených pravidlách 
konkrétnej súťaže a zároveň splní všetky ostatné podmienky uvedené v Skrátených pravidlách 
konkrétnej súťaže. 
 
 
4. Mechanika súťaže 
 
4.1 Súťažiaci sa prihlási do súťaže tak, že splní podmienky uvedené v Skrátených pravidlách a v týchto 
Úplných pravidlách. 



 4.2 Súťaž je založená na náhodnej mechanike, ak nestanovia Skrátené pravidlá konkrétnej súťaže 
inak. 
4.3 Výherca je určovaný, ak nie je v Skrátených pravidlách stanovené inak, týmto spôsobom: 
 - žrebom zo všetkých platne prihlásených súťažiacich alebo, 
 - žrebom z vopred stanoveného počtu súťažiacich, ktorí sa najrýchlejšie platne prihlásili do súťaže 
alebo, 
 - žrebom z vopred stanoveného počtu súťažiacich, ktorí sa platne prihlásili do súťaže a ktorých 
objednávka má jednu z najvyšších hodnôt zo všetkých uskutočnených objednávok. 
4.4 Súťažiaci je oprávnený sa každej súťaže zúčastniť maximálne raz. V prípade opakovanej účasti je 
súťažiaci z celej súťaže vyradený.  
 
 
5. Výhra, výhercovi a odovzdanie výhry 
 
5.1 Výhra a počet výhercov sú vždy definovaní skrátenými pravidlami. 
5.2 Výhru dostane vopred stanovený počet súťažiacich, ktorí splnia podmienky stanovené v 
Skrátených pravidlách a v týchto Úplných pravidlách. 
5.3 Každý súťažiaci má nárok iba na jednu výhru, ak nie je v Skrátených pravidlách stanovené inak. 
5.4 Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, 
poprípade mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 
dátumu uvedeného v Skrátených pravidlách konkrétnej súťaže. 
5.5 Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do dátumu uvedeného vo Skrátených 
pravidlách konkrétnej súťaže spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná, výhra 
prepadá v prospech spoločnosti PackWay. 
5.6 Ak nesplní výherca podmienky uvedené v týchto Úplných pravidlách a v Skrátených pravidlách 
konkrétnej súťaže, výhra prepadá v prospech PackWay. 
5.7 Ak nebude súťažiaci schopný preukázať svoju totožnosť pri prevzatí výhry, jeho nárok na výhru 
zaniká a výhra prepadá v prospech PackWay. 
 
 
6. Licencia na súťažnom diele 
 
6.1 V prípade, že by bol do súťaže odoslaný súťažný príspevok, ktorý je dielom v zmysle príslušných 
právnych predpisov (pre účely tohto článku tiež ako "súťažné dielo"), platí pre neho ustanovenia 
tohto článku. 
6.2 Zaslaním súťažného diela do súťaže súťažiaci udeľuje PackWay nevýhradný bezplatný súhlas s 
tým, že PackWay je oprávnená súťažné dielo využívať na všetky spôsoby použitia, najmä na 
zverejnenie na FB, webe, komunikačných kanáloch či materiáloch, a k reklamným, propagačným a 
marketingovým účelom PackWay v zmysle šírenia a použitia týchto autorských diel v médiách, a to v 
neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) na dobu 
trvania majetkových práv autora. 
6.3 PackWay nie je povinná túto licenciu využiť a je oprávnená upraviť súťažné diela pre svoje 
potreby v súlade s autorským zákonom v platnom znení. Pokiaľ je v zmysle autorského zákona pre 
akékoľvek ďalšie nakladanie so súťažným dielom (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie 
spoločného diela a pod.) Potrebný súhlas súťažiaceho, má sa za to, že bol tento súhlas výslovne 
udelený odoslaním súťažného diela do súťaže s priloženými osobnými údajmi. PackWay je oprávnená 
poskytnúť sublicenciu, a ďalej túto licenciu posunúť tretím osobám, a to ľubovoľne na základe 
vlastného rozhodnutia. 
6.4 Súťažiaci registráciou do súťaže a odoslaním súťažného príspevku do súťaže výslovne prehlasuje, 
že je oprávnený menom autora súťažného diela uvedené súhlasy udeliť. V prípade, že sa v priebehu 
súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak tohto, zodpovedá súťažiaci v plnom rozsahu 
za všetky škody či ujmy vzniknutej v tejto súvislosti PackWay a zaväzuje sa tieto škody bezodkladne v 



plnom rozsahu uhradiť, resp. odčiniť. Uvedené najmä znamená, že ak by v dôsledku nedostatku 
súhlasu dotknutej osoby vznikla PackWay alebo inej osobe akákoľvek škoda alebo ujma (napr. 
uložením povinnosti poskytnúť zadosťučinenie či uložením pokuty) alebo náklady, je súťažiaci 
povinný ich v plnom rozsahu uhradiť, resp. odčiniť. 
6.5 Súťažiaci má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím súťažného diela a 
udelením licencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných 
právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobných údajov, ako aj 
ďalších právnych predpisov. Každý súťažiaci svojou účasťou najmä potvrdzuje, že súťažné dielo do 
súťaže zaslanej je jeho pôvodným výtvorom čím si na vlastnú zodpovednosť a náklady vysporiadal 
práva autora súťažného diela v rozsahu Úplných pravidiel a Skrátených pravidiel, tj. Nejde  o zneužitie 
akýchkoľvek autorských diel. Rovnako tak sa súťažiaci zaväzuje, že použitím súťažného diela podľa 
týchto Úplných pravidiel a Skrátených pravidiel nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, tj. 
napr. práva osôb spomínaných či zachytených v súťažnom diele (tj. Práva osobnostné), práva 
vlastníkov vecí či ochranných známok uvedených v súťažných dielach, atď. Všetky nutné súhlasy 
súvisiace so zaslaním súťažného diela do súťaže si musí súťažiaci usporiadať na vlastné náklady a 
vlastnú zodpovednosť. V prípade, že vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretej 
osoby, najmä autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Súťažiaci je 
povinný PackWay uhradiť akúkoľvek škodu (resp. Odčiniť ujmu) v prípade porušenia licenčných 
podmienok v týchto Úplných pravidlách stanovených, a zároveň mu zaniká právo na príslušnú výhru. 
 
 
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov a so zverejnením prejavov osobnej povahy 
 
7.1 Svojou účasťou v súťaži berie súťažiaci na vedomie, že ním poskytnuté osobné údaje budú 
spracovávané podľa týchto Úplných pravidiel a podľa dokumentu Ochrana osobných údajov zo strany 
PackWay ako správcu, vrátane spracovania prostredníctvom spracovateľov uvedených tu. 
7.2 Účel spracovania je nasledujúci: realizácia a vyhodnotenie súťaže, resp. odovzdania výhry; 
súťažiaci udeľuje registráciou do súťaže tiež dobrovoľný súhlas na použitie jeho osobných údajov pre 
zaradenie do databázy pre marketingové účely spoločnosti, tj. zasielanie vybraných obchodných 
oznámení s ponukou tovaru a služieb PackWay a to všetkými prostriedkami, vrátane používania 
elektronických prostriedkov komunikácie v zmysle zákona č. 480 / 2004 Sb., o niektorých službách 
informačnej spoločnosti. Účel spracovania je podrobne upravený tu. 
7.3 Doba spracovania je upravená tu. 
7.4 Súťažiaci berie na vedomie, že má práva uvedené tu. 
7.5 Súťažiaci svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnená užiť v súlade s ust. § 77 
a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne meno 
a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch 
PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým, 
že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a 
zvukovo-obrazové záznamy zákazníkov (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje sa 
dostaviť v usporiadateľom určenom termíne na určené miesto na vytvorenie zvukového, obrazového 
alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá 
uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže. Zákazník rovnako berie na vedomie, že výhra 
s hodnotou prevyšujúcou 350 EUR je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 
Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb. 
 
 
8. Záverečné ustanovenia 
 
8.1 Registráciou do súťaže sa všetci súťažiaci zaväzujú dodržiavať tieto Úplné pravidlá a Skrátené 
pravidlá konkrétnej súťaže. PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Úplné pravidlá. Všetky 
zmeny nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. Zmena súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu 



nákladov vynaložených v súťaži. PackWay môže podľa vlastného uváženia vyhlásiť doterajší priebeh 
súťaže za neplatný z dôvodov akejkoľvek technickej alebo inej systémovej chyby. Pokiaľ z 
akéhokoľvek závažného dôvodu, ktorý je spôsobilý narušiť alebo inak negatívne ovplyvniť správu, 
bezpečnosť, čestnosť, poctivosť alebo riadny chod súťaže, nebude môcť súťaž pokračovať podľa 
plánu, vyhradzuje si PackWay právo podľa vlastného uváženia zrušiť, ukončiť, upraviť alebo 
pozastaviť túto súťaž. 
8.2 Originál pravidiel bude po celú dobu súťaže uložený v sídle PackWay. 
8.3 PackWay nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie, či nedoručenie oznámenia o výhre alebo 
za stratu, poškodenie, zničenie, či nedoručenie výhry z dôvodov spočívajúcich na strane súťažiaceho 
alebo poskytovateľa poštových služieb alebo iného doručovateľa. Výhry súťažiacich, ktoré z dôvodov 
spočívajúcich nie na strane PackWay nebude možné doručiť, prepadajú v prospech PackWay. 
8.4 PackWay nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so 
súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou chybou), ani za úplnosť výťahov z 
týchto Úplných pravidiel, ktoré môžu byť v skrátenej verzii zverejňované v propagačných materiáloch, 
ani za tlačové chyby . 
8.5 PackWay nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy 
vzniknuté v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky, vrátane 
prípadného nedoručenia elektronickej pošty a ujmy, ku ktorým by mohlo dôjsť na počítači či inom 
zariadení súťažiaceho alebo akejkoľvek inej osoby v súvislosti s účasťou v súťaži. PackWay nie je 
zodpovedná ani za to, že akákoľvek osoba nebola schopná vstúpiť do súťaže alebo ju dokončiť v 
dôsledku akéhokoľvek technického zlyhania alebo zahltenia sietí prevádzkou. 
8.6 PackWay si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky účasti v súťaži, a v prípade sporu 
posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť 
ktoréhokoľvek zo súťažiacich v prípade, že by porušoval Úplné pravidlá či Skrátené pravidlá či 
všeobecne záväzné právne predpisy, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý. 
8.7 PackWay upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku 
alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych 
predpisov, môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže a môže tiež zakladať právo PackWay na 
náhradu spôsobenej škody. 
8.8 Výmena výhry či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecnú výhru, ako aj vymáhanie účasti 
v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možná. 
8.9 PackWay nezodpovedá za žiadne škody a / alebo ujmy spôsobenej účasťou v súťaži ani výhrami v 
súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výherca nie je oprávnený požadovať od PackWay žiadne dodatočné 
nároky nad rámec poskytnutej výhry. 
8.10 Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. PackWay si vyhradzuje právo nahradiť 
výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, 
a to hlavne v prípade, že mu výhry nebudú ich dodávateľom poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom 
odovzdané v súlade s Úplnými pravidlami alebo sa skráteným pravidlami konkrétnej súťaže . 


