
PRAVIDLÁ AKCIE "HALLOWEEN HRA" 
NA FACEBOOKU 

 

Dátum: 04.10.201 

 

I. Všeobecné ustanovenia 

1.1 Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá hry Halloween (ďalej len akcie) 
spoločnosti UNIGROUP v.o.s. (ďalej len „Organizátor“) 

1.2 Dôležité dátumy (začiatok a koniec akcie a pod.) oznámi organizátor vždy na svojej 
oficiálnej Facebookovej stránke – Unigroup.sk. 

1.3 Za začiatok akcie sa považuje uverejnenie príspevku na stránke organizátora na 
Facebooku. Za koniec akcie sa považuje čas 24:00 v deň keď to organizátor zverejní na 
Facebooku, alebo deň uvedený vo zverejnenej správe. 

1.4 Akcia je určená širokej verejnosti. 

  

II. Zameranie akcie a účastníci 

2.1 Výhra je uvedená priamo na stránke aj s približným rozmerom a bude vylosovaná 
spomedzi všetkých účastníkov. V prípade nečakaných okolností, (poškodenie výhry, 
alebo iný objektívny stav na strane organizátora) môže byť táto zamenená za inú, 
podobnú s rovnakým zameraním.  

2.2 Za prihlášku do akcie je považované splnenie nasledujúcich podmienok: 

a) zúčastniť sa môže len osoba, ktorá dovŕšila vek 13 rokov a staršia, čo je podmienkou 
registrácie na Facebooku 

b) správne odpovie na tri otázky (odpovede sú na webových stránkach organizátora).  

c) na účasť v akcii je nutné stať sa fanúšikom firemnej fanpage organizátora, 
https://www.facebook.com/unigroup.sk/ kliknutím na tlačidlo "Páči sa mi to" na uvedenej 
stránke alebo na stránke súťaže http://unigroup.sk/sk/profil-firmy/helloweenska-hra, 
kliknutím na tlačidlo „Páči sa mi to“. 

d) zúčastní sa akcie v časovom rozsahu podľa bodu 1.3 

  



III. Ceny a ostatné ustanovenia 

3.1 Pokiaľ sa preukáže, že účastník nesplnil ktorúkoľvek z podmienok akcie, výhra mu 
nemusí byť priznaná. Výhra nie je vymáhateľné a nevzniká na ňu právny nárok. 

3.2 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť 
alebo odvolať celú akciu. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. 
Zmena pravidiel akcie nezakladá nárok účastníkov na náhradu nákladov spojených s 
účasťou v akcii. 

3.3 Víťaz akcie bude kontaktovaný e-mailom, ktorú ako účastník zadal prostredníctvom 
formulára akcie. Organizátor akcie pošle výhru víťazovi na adresu, ktorú víťaz zašle 
potom, čo bude informovaný o svojej výhre e-mailom. 

3.4 Účastník akcie, ktorý vyhrá, je povinný odpovedať na e-mail s informáciou o výhre 
organizátorovi najneskôr do 14 dní a informovať ho o adrese, na ktorú si želá výhru 
zaslať. Pokiaľ tak do 14 dní od odoslania e-mailu s informáciou o víťazstve neučiní, 
výhra prepadá. Organizátor nie je povinný ju víťazovi akokoľvek kompenzovať. 

3.5 Odoslanú výhru nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť. 

 

IV. Záverečné ustanovenia 

4.1 Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá akcie upravovať aj počas priebehu akcie, ak 
to nie je v rozpore s právami účastníkov. 

4.2 Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia účastníka z akcie. 

4.3 Okamihom, ako sa účastník zapojí do akcie, vyjadruje svoj súhlas s týmito 
pravidlami. Účastník zároveň súhlasí s tým, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá 
žiadne záväzky. Účastník tiež berie na vedomie, že súťaž nie je žiadnym spôsobom 
sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. 

4.4 Účastník udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na 
účely organizovania akcie a ďalšieho kontaktu, vrátane ich zverejnenia pre účely 
vyhlásenia výhry, pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov. Účastník zároveň 
berie na vedomie, že zhromažďované údaje zhromažďuje a spracúva pre účely akcie a 
ďalšieho kontaktu jej organizátor a zhromažďovateľom týchto údajov nie je spoločnosť 
Facebook. 
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