VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE PROSTREDNÍCTVOM WEBSTRÁNKY WWW.HDN.SK
1. Vyhlasovateľ a usporiadateľ súťaže
Súťaž (ďalej len „súťaž“) bude prebiehať prostredníctvom webstránky WWW.HDN.SK (ďalej len „HDN“), na stránkach: www.hdn.sk.
Ak v súťažnom príspevku alebo vyhlásení o súťaži (ďalej len „Vyhlásenie
o súťaži“) nie je výslovne stanovené inak, tieto všeobecné pravidlá sa uplatňujú na
každú súťaž, ktorú Vyhlasovateľ vyhlási prostredníctvom webstránky www.hdn.sk.
Vyhlasovateľom aj Usporiadateľom súťaže je spoločnosť AUPARK a.s., so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 42 240 377, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5586/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“).
2. Termín a lokalizácia
Súťaž prebieha počas obdobia 12. 10. až 20.10. 2021. (ďalej len „doba trvania
súťaže“).
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom webovej stránky
www.hdn.sk.
3. Podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je zároveň členom vernostného programu
Vyhlasovateľa (ďalej tiež „súťažiaci“).
Na súťaži sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Vyhlasovateľa a Usporiadateľa, obchodní partneri a dodávatelia Vyhlasovateľa a Usporiadateľa vrátane ich zamestnancov
a spolupracovníkov a ďalej všetky osoby podieľajúce sa na organizácii a zabezpečovaní priebehu súťaže, ako aj blízke osoby osobám uvedeným vyššie v zmysle §116
zákona č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník).
V prípade, ak sa súťaže takáto osoba zúčastní a stane sa výhercom, takejto osobe
nárok na výhru nevzniká a výhra sa jej neodovzdá.
Výhry sa nemožno domáhať súdnou cestou. Výhru nie je možné vyplatiť v peniazoch ani za ňu poskytnúť inú nepeňažitú náhradu.
Ak vo Vyhlásení súťaže nie je výslovne stanovené inak, súťažiaci je oprávnený
zúčastniť sa súťaže iba raz, tzn. Vytvoriť súťažný profil v období trvania súťaže na
webstránke www.hdn.sk. (ďalej len „profil“).
Každý, kto splní podmienky účasti v súťaži, bude zaradený do súťaže. Rozhodnutie
o tom, či súťažiaci spĺňa podmienky účasti v súťaži, patrí výhradne Vyhlasovateľovi
a Usporiadateľovi.
4. Princíp súťaže
Ak vo Vyhlásení súťaže nie je výslovne stanovené inak, princípom súťaže je
vytvorenie profilu na webstránke www.hdn.sk v období trvania súťaže, t.j. od

12.10. do 20.10.2021. Všetky profily, t.j. Súťažiaci, ktoré splnia podmienky súťaže,
budú zaradení do súťaže.
Vytvorením profilu na webstránke www.hdn.sk udeľuje súťažiaci súhlas so použitím
týchto údajov pre účely vyhodnotenia Súťaže.
5. Výhra, vyhlásenie víťazov a odovzdanie výhry
Výhercom Súťaže sa stáva 1 Súťažiaci vylosovaný náhodným výberom.
Výhrou je darčeková karta Aupark v hodnote 500 Eur.
Výhercov bude kontaktovať priamo Usporiadateľ prostredníctvom e-mailu, výherca
je povinný si vyzdvihnúť výhru na recepcii Aupark Shopping Center v Bratislave,
Einsteinova 18, 851 01 Bratislava. Termín vyzdvihnutia výhry je 1 týždeň po vyhlásení výhercu Usporiadateľom, t.j. od 21.10. do 28.10. Vo výnimočnom prípade je
možné termín vyzdvihnutia výhry predĺžiť po dohode s Výhercom.
Ak si výherca výhru neprevezme na mieste a v čase stanovenom v súlade s podmienkami súťaže, nárok na výhru mu zaniká.
6. Zodpovednosť usporiadateľa za priebeh súťaže a ochrana osobných údajov
Spracovanie osobných údajov súťažiacich sa riadi súhlasom udeleným súťažiacimi v
rámci registrácie do vernostného programu Vyhlasovateľa.
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich
sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo
z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť,
zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž.
Ak sa Usporiadateľ súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé
údaje alebo informácie, Usporiadateľ súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto
výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Usporiadateľ súťaže si
taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže takého účastníka, ktorý by konal v rozpore s pravidlami súťaže, pokúsil sa získať výhru podvodným konaním, v rozpore s
dobrými mravmi, alebo ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré
meno Vyhlasovateľa súťaže. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach patrí vždy
Usporiadateľovi.
Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi, alebo v súvislosti s neuplatnením,
nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za
akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s tým, že Usporiadateľ i Vyhlasovateľ sú oprávnení bezplatne využiť v súlade s ustanovením §§ 11, 12 a nasl. zákona č. 60/1964
Zb., občiansky zákonník, ich meno, priezvisko, podobizeň a výrok v médiách
(vrátene internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa a Vyhlasovateľa v súvislosti s prezentáciou tejto súťaže, vyhlásením víťazov súťaže
a prezentácie Vyhlasovateľa.
7. Autorské práva

Súťažiaci zodpovedá za to, že vyplnením profilu nebudú porušené práva tretích
osôb, najmä, že nebude zasiahnuté do autorských práv tretích osôb.
Súťažiaci zároveň svojou účasťou v súťaži udeľuje Vyhlasovateľovi bezplatne
celosvetovú licenciu k využitiu akýchkoľvek autorských diel, ktoré vytvorí v súvislosti so súťažou, a to v neobmedzenom rozsahu (tzn. najmä všetkými spôsobmi
podľa ustanovenia §19 ods. 4 autorského zákona), a to po celú dobu trvania majetkových práv, s právom udeliť právo ďalšieho využitia (sublicenciu) autorského
diela tretím osobám v celom rozsahu udelenej licencie. Vyhlasovateľ a Usporiadateľ
nie sú povinní udelenú licenciu využiť. Pre vylúčenie pochybností platí, že pre účely
udelenia licencie predstavuje akékoľvek vloženie akéhokoľvek autorského diela do
súťaže súťažiacim návrh na uzavretie licenčnej zmluvy v zmysle § 65 zákona č.
185/2015 Z.z. autorský zákon, pričom prijatie tohto autorského diela Usporiadateľom alebo Vyhlasovateľom, bez ohľadu na to, či bol o tomto prijatí súťažiaci
informovaný, predstavuje súhlas Usporiadateľa a Vyhlasovateľa s týmto návrhom na
uzavretie licenčnej zmluvy.
8. Záverečné ustanovenia
Vyhlasovateľ ani Usporiadateľ nezodpovedajú za úplnosť výťažku z týchto pravidiel,
ktorý môže byť zverejnený na propagačných či iných materiáloch, ktoré súvisia so
súťažou. Tieto pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné úplné.
Účasť v súťaži je dobrovoľná a účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito
pravidlami a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
Akékoľvek porušenie alebo obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim či pokus o ich
zneužitie je dôvodom pre okamžité vylúčenie takého súťažiaceho zo súťaže.
V Bratislave dňa 11.10.2021

