
Súťaž o letenky Turkish Airlines

Pravidlá

1. Súťaž „O letenky  Turkish  Airlines“ poriada  spoločnosť  STUDENT AGENCY k.s.  so
sídlom nám. Svobody 17, 602 00 Brno, IČO: 25317075 (ďalej len „STUDENT AGENCY“).

2. Zúčastniť sa jej  môže každý občan starší  ako 18 rokov, ktorý bude zdieľať na našom
facebookovom účte STUDENT AGENCY Slovensko správny počet  lietadiel  Turkish
Airlines.

3. Zúčastniť sa nemôžu zamestnanci STUDENT AGENCY a ich rodinní príslušníci. 

4. Do súťaže o 2 letenky Turkish Airlines s odletom z Košíc bude zaradený ten súťažiaci,
ktorý do komentára na našom  facebookovom účte STUDENT AGENCY Slovensko vloží
správny počet lietadiel Turkish Airlines.

5.
6. 6. Správne odpovede môžete tipovať od  21. 9. - 3. 10. 2018 na Facebooku "STUDENT

AGENCY  Slovensko“.  Výhru  získa  vyžrebovaný  súťažiaci,  ktorý  do  komentára  vloží
správny tip, kolik je lietadiel Turkish Airlines.

7.
8. 7. Výherca 2 letenek Turkish Airlines s odletom z Košíc bude spoločnosťou STUDENT

AGENCY  vyžrebován v  piatok 5.  10.  2018 a  kontaktovaní  správou na  svojom profile
Facebooku.

9.
10. 8. Ak výherca nepotvrdí výherný správu do 10. 10. 2018, nárok na výhru zaniká a výhra

prepadá v prospech spoločnosti STUDENT AGENCY.

11. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasia ďalej so zaradením všetkých nimi vyplnených osobných
údajov súťažiaceho (ďalej len „údaje“) do databázy spoločnosti STUDENT AGENCY ako
správcu  (ďalej  len  „Spoločnosť“),  a  s  ich  následným  spracovaním  prostredníctvom
spracovateľa  pre  marketingové  účely  Spoločnosti,  t.  j.  ponúkanie  výrobkov  a  služieb,
vrátane zasielania informácií o poriadaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj
zasielanie  obchodných  oznámení  prostredníctvom  elektronických  prostriedkov  podľa
zákona č. 480/2004 Sb., a to až do odvolania súhlasu (maximálne na 10 rokov) s tým, že k
týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje. Berie na vedomie, že má práva podľa §
11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. hlavne že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas
môže  bezplatne  kedykoľvek  na  adrese  Spoločnosti  odvolať,  že  má  právo  prístupu  k
osobným  údajom  a  právo  na  opravu  týchto  osobných  údajov,  blokovanie  nesprávnych
osobných údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa
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môže na Spoločnosť obrátiť a prípadne sa s podnetom môže obrátiť aj priamo na Úřad pro
ochranu osobních údajů so sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7. 

12. STUDENT AGENCY nenesie zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu a má právo
konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súťaže vrátane jej ukončenia. STUDENT
AGENCY je oprávnená kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá, skladbu cien alebo ich hodnotu,
či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady, a to zverejnením zmeny na:
https://www.studentagency.sk/letenky/specialne-akcie/turkish-airlines.html

13. Prihlásením do súťaže súťažiaci berie na vedomie, že STUDENT AGENCY, ako správca
osobných údajov, spracováva jeho osobné údaje za účelom vyhodnotenia súťaže, a to po
dobu trvania súťaže a primeraný čas po ukončení súťaže.  Správca prehlasuje, že osobné
údaje sú spracovávané v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a
podľa  Zásad  spracovanie  osobných  údajov  správcu  dostupných  tu:
https://www.studentagency.cz/privacy-policy.html.

14. Tieto pravidlá sú platné a účinné od 21. 9. 2018. 

Podmienky výherných leteniek:

1.  Súťaž  prebieha  o  2  spiatočné  letenky  v  ekonomickej  triede  s  odletom  z  Košíc  od  leteckej
spoločnosti Turkish Airlines.
2. Letenky musia byť vystavené najneskôr do 31. decembra 2018.
3. Letenky platí do 31. decembra 2019 (platný letové poriadok). Letenky je možné využiť len na
letoch operovaných leteckou spoločnosťou Turkish Airlines s odletom z Košíc. Termíny letu závisí
na jeho obsadenosti.
4. Výherné letenky nemôžu postúpiť ďalším osobám. Letenky sú po vystavení nevratné a nemenné
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