
 

„Vyhrajte	od	nás	prekvapenie	-	mikulášsky	balíček!”	
	
	
	
I.																		Organizátor	súťaže:	
Organizátorom	súťaže	je	spoločnosť:	Unilabs	Slovensko,	s.	r.	o.,	Záborského	2,	036	01	Martin,	
spoločnosť	je	zapísaná	v	Obchodnom	registri	Okresného	súdu	Žilina,	oddiel:	Sro,	vložka	č.	
63112/L	(ďalej	ako	„Organizátor“	).	Organizátor	vyhlasuje	súťaž	pod	názvom:	„Vyhrajte	od	nás	
prekvapenie	-	mikulášsky	balíček!”	(ďalej	ako	„súťaž“).	Tieto	pravidlá	sú	jediným	dokumentom,	
ktorý		záväzne	a	v	plnom	rozsahu	upravuje	pravidlá	tejto	súťaže	(ďalej	ako	„Pravidlá	súťaže“).	
Cieľom	Súťaže	je	zapojenie	užívateľov	do	aktivít	Organizátora	a	propagácia	Organizátora	za	
účelom	uplatnenia	na	relevantnom	trhu.	
	
	

2. Doba	a	miesto	konania	súťaže	
Do	súťaže	sa	možno	zapojiť	v	dobe	od	6.12.2022	do	12.12.2022	(vrátane,	t.j.	do	23:59	hod.	dňa	
12.12.2022)	spôsobom	uvedeným	v	článku	III.	týchto	Pravidiel	súťaže.		
Súťaž	prebieha	prostredníctvom	mailovej	komunikácie	medzi	Organizátorom	a	Záujemcami	o	
odoberanie	mailovej	komunikácie.	
	
Pravidlá	súťaže	budú	zverejnené	na	webovej	stránke	Organizátora	www.lab.online	počas	
trvania	súťaže	a	do	30	dní	po	jej	skončení.		
	
	

3. Podmienky	účasti	v	súťaži	a	zapojenie	do	súťaže	
Súťaže	sa	môže	zúčastniť	 len	fyzická	osoba	staršia	ako	18	rokov,	ktorá	má	plnú	spôsobilosť	na	
právne	úkony	a	poskytne	Organizátorovi	svoje	údaje	v	súlade	s	týmito	Pravidlami	súťaže	(ďalej	
ako	„Záujemca“	alebo	„súťažiaci“).		
Záujemca	sa	do	súťaže	zapojí	 tak,	 že	v	 rámci	doručeného	mailu	so	súťažnou	výzvou	klikne	na	
button	a	odošle	Organizátorovi	mail	s	vianočným	prianím	alebo	básničkou.	Každý	Záujemca	sa	
môže	zapojiť	do	súťaže	maximálne	1-krát,	a	to	odpoveďou	na	súťažnú	mail	na	mailovú	adresu	
info@lab.online.	 Pokiaľ	 Záujemca	 odošle	 takýto	 mail	 s	 rovnakým	 alebo	 podobným	 obsahom	
viackrát,	 bude	do	 žrebovania	 zaradený	 len	1-krát.	 Posúdenie,	 či	maily	 Záujemcu	 sú	obsahovo	
rovnaké	alebo	podobné	spadá	do	výlučnej	kompetencie	Organizátora.	
	
Osoby	nespĺňajúce	podmienky	účasti	 v	 súťaži	 a/alebo	konajúce	v	 rozpore	 s	Pravidlami	 súťaže	
nebudú	do	súťaže	zaradené.	Organizátor	si	ďalej	vyhradzuje	právo	vylúčiť	súťažiaceho	zo	súťaže,	
a	to	obzvlášť	v	prípade	podozrenia,	že	súťažiaci	dosiahol	účasť	alebo	výsledok	v	súťaži	podvodným	
konaním,	konaním	v	rozpore	s	Pravidlami	súťaže	či	v	rozpore	s	dobrými	mravmi	(bez	ohľadu	na	
skutočnosť,	 či	 pôjde	 o	 konanie	 súťažiaceho	 či	 inej	 osoby).	 Toto	 rozhodnutie	 organizátora	 je	
konečné	a	bez	možnosti	odvolania.	
	



 

V	prípade	riadneho	zapojenia	sa	do	súťaže	a	splnenia	všetkých	podmienok	súťaže	uvedených	v	
týchto	Pravidlách	súťaže,	môžu	súťažiaci	vyhrať	výhru	v	súťaži.	Organizátor	zverejní	po	ukončení	
súťaže	10	výhercov	ich	priamym	kontaktovaním	prostredníctvom	mailu.		
		
IV.							Vyžrebovanie	výhercov	súťaže	a	výhry	v	súťaži	
Každý	 súťažiaci	 bude	 zaradený	 do	 spoločného	 žrebovania	 o	 výhry	 v	 súťaži.	 Celkovo	 budú	
vyžrebovaní	 desiati	 (10)	 výherci	 z	 celkového	 počtu	 súťažiacich	 riadne	 zapojených	 do	 súťaže.	
Žrebovanie	 bude	 realizované	 náhodným	 výberom	 dňa	 13.12.2022	 (ďalej	 aj	 „žrebovanie“).	
Žrebovanie	výhercov	zabezpečuje	organizátor	súťaže.	
Výhrou	v	súťaži	je:	1x	mikulášsky	balík.	
Počas	žrebovania	budú	náhodným	výberom	vyžrebovaní	tiež	desiati	(10)	náhradníci	pre	prípad,	
že	výhra	v	súťaži	nebude	niektorému	výhercovi	odovzdaná	(a	to	tak	z	dôvodov	na	strane	výhercu	
–	 napr.	 výhru	 odmietne,	 výhercu	 sa	 nepodarí	 kontaktovať,	 ako	 aj	 z	 dôvodov	 na	 strane	
Organizátora	–	napr.	vylúči	výhercu	zo	súťaže	pre	nesplnenie	podmienok	tejto	súťaže	alebo	pre	
konanie	výhercu	v	rozpore	s	pravidlami	súťaže).	Náhradníci	budú	vyžrebovaní	v	záväznom	poradí	
(prvý	 náhradník,	 druhý	 náhradník	 …	 desiatý	 náhradník),	 v	 ktorom	 postupne	 (od	 prvého	 po	
desiatého	náhradníka)	nastúpia	na	miesto	výhercu,	ktorému	výhra	nebola	odovzdaná.		
		
V.								Informovanie	o	výhre	a	odovzdávanie	výhier	v	súťaži	
Každý	výherca	bude	o	výhre	v	súťaži	upovedomený	bez	zbytočného	odkladu	najneskôr	do	14	dní	
po	 žrebovaní,	 a	 to	 súkromným	 mailom	 zaslaným	 Organizátorom.	 Súčasťou	 upovedomenia	
výhercu	o	výhre	v	súťaži	je	aj	výzva	na	potvrdenie	záujmu	výhercu	o	prevzatie	výhry	v	súťaži	a	
prípadné	 doplnenie	 osobných	 údajov	 nevyhnutných	 na	 odovzdanie	 a	 prevzatie	 výhry	 (e-mail,	
telefonický	 kontakt,	 alebo	 adresa)	 a	 dojednanie	 konkrétnych	 podmienok	 jej	 odovzdania,	
prevzatia	 a	 čerpania.	 Výherca	 je	 povinný	 svoj	 záujem	 o	 prevzatie	 výhry	 potvrdiť	 e-mailom	
odoslaným	a	doručeným	na	e-mailovú	adresu	Organizátora	info@lab.online,	a	to	najneskôr	do	
troch	(3)	kalendárnych	dní	odo	dňa	uskutočnenia	upovedomenia	podľa	prvej	vety	tohto	bodu.	V	
prípade,	 ak	 výherca	 do	 troch	 (3)	 	 kalendárnych	 dní	 odo	 dňa	 uskutočnenia	 upovedomenia	
Organizátora	podľa	prvej	 vety	 tohto	bodu	Pravidiel	 súťaže	e-mailom	nepotvrdí	 svoj	 záujem	o	
prevzatie	výhry	v	súťaži	alebo	ak	nedoplní	údaje	nevyhnutné	na	odovzdanie	a	prevzatie	výhry	a	
dojednanie	 konkrétnych	 podmienok	 jej	 odovzdania,	 prevzatia	 a	 čerpania	 vyžiadaných	
Organizátorom,	nárok	výhercu	na	akúkoľvek	výhru	v	 súťaži	 v	plnom	rozsahu	a	bez	akejkoľvek	
náhrady	zaniká	a	na	jeho	miesto	nastupuje	náhradník	podľa	poradia,	ktorý	sa	stáva	výhercom.	
Výhra	 bude	 výhercovi	 odovzdaná	 a	 realizovaná	 za	 podmienok	 dojednaných	 osobitne	 medzi	
Objednávateľom	a	 výhercom.	Výherca	nie	 je	oprávnený	požadovať	od	Organizátora	namiesto	
výhry	akékoľvek	iné	plnenie.	
V	prípade,	ak	sa	výhru	nepodarí	výhercovi	za	dojednaných	podmienok	odovzdať,	nárok	výhercu	
na	jej	získanie	a	odovzdanie	v	plnom	rozsahu	a	bez	akejkoľvek	náhrady	zaniká.	Rovnako	v	prípade,	
ak	sa	výhercu	nepodarí	kontaktovať	za	účelom	dohodnutia	odovzdania	výhry	(napr.	nepodarí	sa	
s	ním	 telefonicky	 spojiť)	po	doplnení	 jeho	kontaktných	údajov	po	upovedomení	o	výhre,	a	 to	
najneskôr	do	1	kalendárneho	dňa	odo	dňa	prvého	pokusu	o	uskutočnenie	kontaktovania,	nárok	
výhercu	na	jej	získanie	v	plnom	rozsahu	a	bez	akejkoľvek	náhrady	zaniká.	
Odovzdanie	výhry	v	súťaži	môže	byť	podmienené	preukázaním	splnenia	podmienok	podľa	týchto	
Pravidiel	súťaže,	predložením	preukazu	totožnosti	k	nahliadnutiu	(napr.	občiansky	preukaz)	za	



 

účelom	overenia	údajov	o	totožnosti	výhercu,	ako	aj	podpisom	preberacieho	protokolu	a/alebo	
iného	 dokumentu	 upravujúceho	 odovzdanie,	 prevzatie	 a	 realizáciu	 výhry,	 pripraveného	 a	
poskytnutého	zo	strany	organizátora	súťaže.	
Zdanenie	 výhry	 sa	 riadi	 ustanoveniami	 platných	 právnych	 predpisov	 v	 Slovenskej	 republiky,	
najmä	zákonom	č.	595/2003	Z.	z.	o	dani	z	príjmov	v	znení	neskorších	predpisov.	Výhry	alebo	ceny	
(s	výnimkou	stanovenou	v	zákone	č.	595/2003	Z.z.)	sú	oslobodené	od	dane	z	príjmov	v	hodnote	
neprevyšujúcej	350	eur	za	cenu	alebo	výhru.	Za	odvedenie	dane	zodpovedá	výherca.	
		
VI.	Osobitné	ustanovenia	
Na	výhru	v	súťaži	nie	je	právny	nárok.	Účasť	v	súťaži	ani	výhru	v	súťaži	nie	je	možné	vymáhať	
súdnou	cestou	a	ani	za	nežiadať	alternatívne	plnenie	(protihodnotu)	v	peniazoch	či	inej	náhrade	
nefinančnej	povahy.	
Súťažiaci	nemajú	na	základe	tejto	súťaže	a/alebo	v	súvislosti	s	ňou	nárok	na	akékoľvek	iné	plnenia	
než	na	plnenia	výslovne	uvedené	v	týchto	Pravidlách	súťaže,	pričom	aj	nárok	na	tieto	plnenia	
vzniká	len	za	splnenia	všetkých	pre	to	ustanovených	podmienok	v	zmysle	týchto	Pravidiel	súťaže.	
Výherca	nie	je	oprávnený	požadovať	akékoľvek	ďalšie	plnenia	nad	rámec	výhry	výslovne	uvedenej	
v	týchto	Pravidlách	súťaže.	
Organizátor	si	vyhradzuje	právo	kedykoľvek	počas	trvania	súťaže	pozmeniť	alebo	upraviť	Pravidlá	
súťaže,	ako	aj	právo	súťaž	predĺžiť,	skrátiť,	odložiť,	prerušiť	alebo	úplne	zrušiť,	a	to	aj	bez	udania	
dôvodu	a	poskytnutia	náhrady.	V	prípade,	ak	dôjde	k	zmenám	v	Pravidlách	súťaže,	tieto	zmeny	
budú	uskutočnené	vo	forme	dodatku	k	týmto	Pravidlám	súťaže	a	budú	zverejnené	na	stránke	
Objednávateľa	 https://sk.lab.online/statut-sutaze.	 Účinnosť	 zmien	 nastáva	 okamihom	 ich	
zverejnenia	 podľa	 predchádzajúcej	 vety,	 ak	 nie	 je	 výslovne	 uvedený	 neskorší	 okamih	
nadobudnutia	ich	účinnosti.	
Organizátor	 nezodpovedá	 za	 akékoľvek	 technické	 problémy	 súvisiace	 so	 súťažou,	 najmä	
problémy	 na	 strane	 prepravcov,	 telefónnych	 operátorov	 alebo	 iných	 subjektov.	 Organizátor	
nezodpovedá	za	akékoľvek	prípadne	škody	spôsobené	výhrou	v	súťaži	alebo	v	súvislosti	s	ňou.	
Organizátor	 si	 vyhradzuje	 právo	 výhry	 podľa	 týchto	 Pravidiel	 súťaže	 nahradiť	 inými	 výhrami	
obdobného	 typu	 a	 odpovedajúcej	 hodnoty	 ako	 aj	 meniť	 podmienky	 odovzdávania	 výhier.	
Výhercom	nevzniká	právo	výhru	reklamovať.	
V	 prípade	 rozporu	 medzi	 Pravidlami	 súťaže	 alebo	 ich	 časťami	 uvedenými	 na	 propagačných	
materiáloch	alebo	iných	materiáloch	a	textom	týchto	úplných	Pravidiel	súťaže,	platí	znenie	týchto	
Pravidiel	súťaže.	
Súťažiaci	 udeľuje	 svojou	 účasťou	 v	 súťaži	 v	 súlade	 so	 zákonom	 č.	 18/2018	 Z.z.,	 o	 ochrane	
osobných	údajov	v	 znení	neskorších	predpisov	 (ďalej	 aj	 „zákon	o	ochrane	osobných	údajov“)	
Organizátorovi	 súhlas	 so	 spracovaním	 svojich	 osobných	 údajov	 v	 rozsahu	 ním	 poskytnutých	
údajov	(najmä	meno,	priezvisko,	mesto	trvalého	pobytu,	email,	telefónne	číslo)	Organizátorovi	
ako	 prevádzkovateľovi	 osobných	 údajov	 podľa	 zákona	 o	 ochrane	 osobných	 údajov	 ,	 a	 to	 za	
účelom	zabezpečenia	organizácie	a	vyhodnotenia	súťaže,	preverenia	jeho	platnej	účasti	v	súťaži,	
informovania	 o	 priebehu	 a	 výsledkoch	 súťaže	 (napr.	 zverejnenia	 výhercu)	 a	 prípadného	
odovzdania	 výhry	 v	 súťaži	 a	 správy	 záväzkovo	 právneho	 vzťahu	 medzi	 účastníkom	 súťaže	 a	
organizátorom.	 Súťažiaci	 udeľuje	 súhlas	 s	 poskytnutím	 svojich	 osobných	 údajov	 za	 vyššie	
uvedeným	účelom	do	doby	obdržania	informácie	o	výsledkoch	súťaže	alebo	odovzdania	výhry,	
najneskôr	však	do	1	mesiaca	od	ukončenia	súťaže.	Udelenie	súhlasu	súťažiaceho	na	spracúvanie	



 

jeho	osobných	údajov	podľa	Pravidiel	súťaže	je	dobrovoľné	a	nie	je	podmienkou	poskytovania	
iných	služieb	Organizátora	 (napr.	predaj	 iných	služieb).	Za	predpokladu	dodržania	požiadaviek	
stanovených	 právnymi	 predpismi	má	 dotknutá	 osoba	 (i)	 právo	 na	 prístup	 k	 svojim	 osobným	
údajom,	 (ii)	 právo	 na	 opravu	 nesprávnych	 osobných	 údajov,	 (iii)	 právo	 na	 obmedzenie	
spracúvania	osobných	údajov,	(iv)	právo	namietať	spracúvanie	osobných	údajov	spracúvaných	na	
účely	 priameho	marketingu,	 (v)	 právo	 na	 výmaz	 osobných	 údajov,	 najmä	 vtedy,	 ak	 už	 nie	 sú	
potrebné	na	účely,	na	ktoré	sa	získavali	alebo	inak	spracúvali	alebo	ak	dotknutá	osoba	odvolala	
svoj	súhlas	na	ich	spracúvanie	a	ak	neexistuje	iný	právny	základ	pre	spracúvanie,	prípadne	ak	sa	
osobné	údaje	spracúvali	nezákonne	a	(vi)	právo	na	prenosnosť	údajov.	
Organizátor	 -	Unilabs	Slovensko,	s.	 r.	o.	 spracúva	osobné	údaje	súťažiacich	na	účel	vyhlásenej	
súťaže	v	súlade	s	Nariadením	Európskeho	parlamentu	a	rady	(EÚ)	2016/679	z	27.	apríla	2016	o	
ochrane	fyzických	osôb	pri	spracúvaní	osobných	údajov	a	o	voľnom	pohybe	takýchto	údajov	a	
zákonom	 o	 ochrane	 osobných	 údajov	 a	 o	 zmene	 a	 doplnení	 niektorých	 zákonov.	 Podrobné	
informácie	 o	 spracúvaní	 a	 ochrane	 osobných	 údajov	 sú	 uverejnené	 na	 webovej	 stránke	
Organizátora:	 https://sk.lab.online/media/2022/10/2/7/Z-sady-spracuvania-OU-24.10.2022.pdf	
(ďalej	aj	„Zásady	ochrany	osobných	údajov“).		
Súťažiaci	prehlasuje,	že	sa	oboznámil	so	Zásadami	ochrany	osobných	údajov	vrátane	informácií	a	
poučenia	 o	 jeho	 právach	 uverejnených	 na	 webovej	 stránke	 Organizátora:	
https://sk.lab.online/media/2022/10/2/7/Z-sady-spracuvania-OU-24.10.2022.pdf.	
Súťažiaci	má	právo	na	prístup	k	svojim	osobným	údajom	a	na	ich	opravu,	a	ďalej	má	právo	svoj	
súhlas	odvolať	formou	písomnej	žiadosti	zaslanej	na	korešpondenčnú	adresu	Organizátora	ako	
prevádzkovateľa	 osobných	 údajov.	 Súťažiaci	 je	 oprávnený	 požadovať	 od	 Organizátora	
odstránenie	 závadného	 stavu,	 pokiaľ	 sa	 domnieva,	 že	 organizátor	 vykonáva	 spracovanie	
osobných	údajov	v	rozpore		so	zákonom	alebo	inými	všeobecne	záväznými	právnymi	predpismi	
platnými	v	Slovenskej	republike.	Odvolanie	súhlasu	nemá	vplyv	na	zákonnosť	spracúvania	údajov,	
ktoré	vychádzalo	zo	súhlasu	pred	jeho	odvolaním.	Osobné	údaje	súťažiacich	budú	do	1	mesiaca	
po	skončení	súťaže	a	po	odovzdaní	výhier	zlikvidované,	ak	povinnosť	ich	ďalšieho	uchovávania	
nevyplýva	z	osobitných	právnych	predpisov.	
	
	
VII.						Záverečné	ustanovenia	
Úplné	 a	 účinné	 Pravidlá	 súťaže	 sú	 po	 dobu	 konania	 súťaže	 k	 dispozícii	 na	
https://sk.lab.online/statut-sutaze.	 Účasťou	 v	 súťaži	 vyjadruje	 súťažiaci	 svoj	 úplný	 a	
bezpodmienečný	súhlas	s	Pravidlami	súťaže	a	zaväzuje	sa	ich	v	plnom	rozsahu	dodržiavať.		
Organizátor	 si	 vyhradzuje	 právo	 v	 akýchkoľvek	 	 sporných	 prípadoch	 týkajúcich	 sa	 súťaže	
rozhodovať	s	konečnou	platnosťou	podľa	vlastného	uváženia.	
Výhru	 nie	 je	možné	 vyplatiť	 v	 peniazoch.	 Vymáhanie	 výhry	 súdnou	 cestou	 je	 vylúčené.	 Súťaž	
nemá	charakter	verejného	prísľubu.	Organizátor	súťaže	nenesie	žiadnu	zodpovednosť	za	vady	
výhier.	
		
	
Bratislava,	dňa	29.	12.	2022	
		
	


