
K letenke NOVÝ IPAD!

Pravidlá

1. "K letenke NOVÝ iPad" organizuje spoločnosť STUDENT AGENCY k.s.  so sídlom nám.
Svobody 17, 602 00 Brno IČO: 25317075 (ďalej len "STUDENT AGENCY").

2. Zúčastniť sa môže každý občan, ktorý má viac ako 18 rokov a ktorý si v období od 30. 5. 2017
do 11. 6. 2017 zakúpi prostredníctvom webových stránok www.studentagency.sk alebo v pobočke
STUDENT AGENCY aspoň jednu letenku.

3. Súťaž sa týka iba leteniek, ktoré boli vystavené v období 30. 5. - 11. 6. 2017, rezervované online,
t.  j.  prostredníctvom  webových  stránok  www.studentagency.sk  alebo  v  pobočke  STUDENT
AGENCY. Súťažné letenky budú uložené a zoradené v poradí, v ktorom boli vystavené.

4. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci STUDENT AGENCY a ich rodinní príslušníci.

5. Do súťaže budú zaradené len letenky, ktoré splnia stanovené podmienky. Organizátor má právo
výsledného posúdenia splnenia stanovených podmienok. Osoby, ktoré nesplnia podmienky účasti v
súťaži, alebo ktoré budú konať v rozpore s pravidlami, budú zo súťaže vylúčené.

6. Z  vyššie  uvedeného  obdobia  vyžrebujeme  deň  a  výhernú  letenku,  ktorá  bude  v  tento  deň
vystavená ako 43. v poradí.

7.  Meno nového majiteľa iPadu Air 2 bude uverejnené na stránkach www.studentagency.sk v
utorok 13. 6. 2017 o 12:00 hod.

8. Nový majiteľ iPadu Air 2 bude spoločnosťou STUDENT AGENCY kontaktovaný pomocou e-
mailovej adresy, ktorú uvedie ako kontaktnú pri rezervácii leteniek. Pokiaľ nebude prevzatie výhry
potvrdené  do 16. 6. 2017 16:00 hod.,  nárok na výhru zaniká a prepadá v prospech spoločnosti
STUDENT AGENCY.  Účasť  v  súťaži  ani  výhru  nie  je  možné  vymáhať  právnou  cestou,  ani
alternatívne finančne plniť.

9. Výhru si bude možné prevziať v kanceláriách STUDENT AGENCY.

10. Súťažiaci  účasťou v súťaži  súhlasí  ďalej  so zaradením všetkých ním 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
organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách,  ako aj  zasielanie obchodných oznámení
elektronickou  formou  podľa  zákona  č.  480/2004  Zb.,  a  to  na  obdobie  do  odvolania  súhlasu
(maximálne na dobu 10-tich rokov) s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje.
Súťažiaci  berie  na vedomie,  že má práva podľa § 11,  21 zák.  č.  101/2000 Zb.,  tzn.  najmä,  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 môže obrátiť na Spoločnosť a prípadne sa s podnetom môže obrátiť aj priamo na
Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7. 

11.  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/sutaz/iPad/index.html.

12. Tieto pravidlá sú platné a účinné od 30. 5. 2017.


