
Podmienky Spotrebiteľský súťaží spoločnosti PALMA a.s.: 

 
 
1. Preambula. 
 
1.1. Účelom Podmienok spotrebiteľských súťaží spoločnosti PALMA a.s. (ďalej len „Podmienky“) 

je úprava pravidiel všetkých spotrebiteľský súťaží, ktoré budú prebiehať na web stránke 
www.bupi.sk (ďalej len „Spotrebiteľské súťaže“), pričom sú tieto Podmienky jediným 
dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá všetkých Spotrebiteľských súťaží na web 
stránke www.bupi.sk.   
 

1.2. Tieto Podmienky môžu byť zmenené jedine prostredníctvom písomných dodatkov, pričom 
každý dodatok k Podmienkam musí byť zverejnený rovnakým spôsobom ako samotné 
Podmienky.  

 
2. Spotrebiteľské súťaže. 

 
2.1. Vyhlasovateľom a organizátorom Spotrebiteľských súťaží je spoločnosť Palma  a.s., so sídlom 

Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 46738924, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5570/B (ďalej len „spoločnosť PALMA“).  
 

2.2. Spotrebiteľských súťaží sa môže zúčastniť ktorákoľvek fyzická osoba po registrácii na 
internetovej stráne spoločnosti PALMA www.bupi.sk (ďalej len „Súťažiteľ“). 

 
2.3. Spotrebiteľské súťaže budú prebiehať na internetovej stránke spoločnosti PALMA 

www.bupi.sk, pričom konkrétna téma Spotrebiteľskej súťaže bude uverejnená na internetovej 
stránke www.bupi.sk v sekcii Súťaže. Dĺžka trvania každej Spotrebiteľskej súťaže bude 
uverejnená spolu s každou aktuálnou témou Spotrebiteľskej súťaže.  

 
2.4. Podstatou každej spotrebiteľskej súťaže prebiehajúcej na web stránke www.bupi.sk je 

zaslanie fotiek alebo videí na aktuálnu tému Spotrebiteľskej súťaže zverejnenej v sekcii 
Súťaže. 
 

3. Postup pri registrácii a pridávaní fotografií/videí 
 

3.1. Pridaniu fotografie alebo videa na tému konkrétnej Spotrebiteľskej súťaže predchádza 
registrácia Súťažiteľa na internetovej stránke www.bupi.sk prostredníctvom vyplnenia 
osobných údajov do formulára pre registráciu (ďalej len „Formulár“).  
 

3.2. V prípade, že je Súťažiteľom fyzická osoba/jednotlivec do Formulára zadá nasledovné údaje: 
 

3.2.1. Meno a priezvisko Súťažiteľa; 
3.2.2. Miesto trvalého bydliska Súťažiteľa; 
3.2.3. Email/ tel. kontakt Súťažiteľa; 
3.2.4. Počet detí v rodine Súťažiteľa, ich vek spolu s dátum narodenia každého dieťaťa; 

 
3.3. V prípade, že je Súťažiteľom zástupca materskej škôlky do Formulára zadá nasledovné údaje: 

 
3.3.1. Adresu materskej škôlky, ktorú Súťažiteľ zastupuje; 
3.3.2. Ďalšiu kontaktnú osobu (okrem Súťažiteľa); 
3.3.3. Email/ tel. kontakt danej materskej škôlky; 
3.3.4. Počet tried a počet detí v materskej škôlke. 

 
3.4. Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností platí, že spoločnosť PALMA bude považovať 

osobu, ktorá za materskú škôlku vyplnila Formulár za osobu, ktorá je bez ďalšieho oprávnená 
materskú škôlku zastupovať pri všetkých úkonoch, vykonaných materskou škôlkou v zmysle 
týchto Podmienok.   
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3.5. Registráciou Súťažiteľa na internetovej stránke spoločnosti PALMA prostredníctvom vyplnenia 
Formulára vyjadruje Súťažiteľ v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon č. 428/2002“) súhlas so zaradením jeho osobných 
údajov do databázy spoločnosti PALMA, s ich spracovaním za účelom uskutočňovania 
marketingových akcií, ako aj na s tým súvisiace činnosti. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú 
a je ho možné vziať späť len za podmienok uvedených v Zákone č. 428/2002. 
  

3.6. Po registrácii sa Súťažiteľ môže zúčastniť Spotrebiteľskej súťaže pridaním fotografie alebo 
videa podľa témy konkrétnej Spotrebiteľskej súťaže na internetovú stránku spoločnosti 
PALMA www.bupi.sk (ďalej len „Fotografia alebo Video“), a to kliknutím do políčka odoslať 
v dolnej časti Formulára. Súťažiteľ je oprávnený priložiť iba takú Fotografiu alebo Video, ktoré 
boli Súťažiteľom zhotovené, či už prostredníctvom fotoaparátu, mobilného telefónu alebo 
kamery. Pridaním Fotografie alebo Videa Súťažiteľ konkludentne prehlasuje a potvrdzuje, že 
je autorom pridanej Fotografie alebo Videa, že táto Fotografia alebo Video je pôvodné. 

 
3.7. V prípade, ak nie je Súťažiteľ autorom Fotografie alebo Videa, je povinný označiť jej autora 

v časti doplňujúce informácie, a súčasne zabezpečiť súhlas tohto autora s uverejnením 
dotknutej Fotografie alebo Videa na internetovej stránke spoločnosti PALMA www.bupi.sk 
(ďalej len „Súhlas autora“). V prípade ak Súťažiteľ Súhlas autora nepreukáže, spoločnosť 
PALMA Fotografiu alebo Video neuverejní. 

 
3.8. Bod 3.6, bod 3.7 a bod 4.3 týchto Podmienok sa primerane použije aj na iné predmety práv 

duševného vlastníctva, ktoré priamo a/alebo nepriamo súvisia s uverejnením Fotografií a 
Videí Súťažiteľov na internetovej stránke spoločnosti PALMA.   

 
4. Podmienky zverejnenia fotografií. 

4.1. Fotografie a Videá budú na internetovej stránke spoločnosti PALMA www.bupi.sk zverejnené/ 
zobrazené po odsúhlasení administrátorom portálu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa 
ich pridania. Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností platí, že spoločnosť PALMA si 
vyhradzuje právo rozhodnúť, podľa vlastného uváženia o udelení/neudelení súhlasu na 
zverejnenie Fotografie alebo Videa na svojej internetovej stránke, a to najmä s ohľadom na 
tému konkrétnej Spotrebiteľskej súťaže. Súhlas na zverejnenie Fotografie alebo Videa môže 
byť kedykoľvek odopretý/ odmietnutý. 
 

4.2. Spoločnosť PALMA týmto upozorňuje Súťažiteľov, že na internetovej stránke nebudú 
zverejnené žiadne Fotografie alebo Videá, ktoré svojím obsahom nekorešpondujú s danou 
témou Spotrebiteľskej súťaže, alebo ktoré sa priečia základným princípom morálky a 
pravidlám etiky. Vylúčené budú i také Fotografie alebo Videá, ktoré budú obsahovať prvky 
otvorenej alebo skrytej reklamy produktov s výnimkou vybraných produktov spoločnosti 
PALMA. 

 
4.3. Vyplnením Formulára a pridaním Fotografie alebo Videa na internetovú stránku www.bupi.sk 

Súťažiteľ konkludentne prehlasuje a potvrdzuje, že je autorom zaslanej Fotografie alebo Videa 
a že jej zverejnením na portály spoločnosti PALMA a/alebo facebookovej stránke Bupi Žabka 
nebudú porušené autorské práva tretích osôb v zmysle zákona 618/2003 Z.z. o autorskom 
práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“). Spoločnosť 
PALMA nezodpovedá za obsah Fotografií a Videí pridaných Súťažiteľom. Ak Súťažiteľ nie je 
autorom Fotografie alebo Videa, platí postup v zmysle bodu 3.7 týchto Podmienok. 

 
4.4. Zaslaním Fotografie Súťažiteľ súčasne udeľuje spoločnosti PALMA bezodplatne po dobu 

zverejnenia Fotografie alebo Videa nevýhradný súhlas (licenciu) na neobmedzené použitie 
Fotografie a Videa, a to na: 

 
4.4.1.    vyhotovovanie rozmnoženiny Fotografie alebo Videa; 
4.4.2.    zverejnenie Fotografie alebo Videa; 
4.4.3.    na verejné rozširovanie Fotografie alebo Videa; 
4.4.4.    na spracovanie Fotografie alebo Videa; 
4.4.5.    na zaradenie Fotografie alebo Videa do súborného diela; a 
4.4.6.    na verejné vystavenie Fotografie alebo Videa. 
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4.5. Súťažiteľ pridaním Fotografie alebo Videa na internetovú stránku www.bupi.sk ďalej 
prehlasuje, že si je plne vedomí a súhlasí s tým, že Fotografia alebo Video bude na uvedenej 
stránke www.bupi.sk a facebookovej stránke Bupi Žabka prístupná všetkým užívateľom 
internetu bezodplatne. Pri zverejnených Fotografiách a Videách bude vždy uvedené meno 
Súťažiteľa/ autora. 

 
4.6. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyššie uvedených prehlásení Súťažiteľa preukáže ako 

nepravdivé, bude Súťažiteľ vylúčený zo Spotrebiteľskej súťaže a súčasne bude zodpovedať 
za prípadné porušenia zákona alebo za zásah do práv alebo oprávnených záujmov tretích 
osôb. Súťažiteľ zároveň vyplnením Formulára v zmysle ustanovenia § 725 zákona č. 
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) vyhlasuje, že 
spoločnosť PALMA odškodní za akékoľvek škody/straty/ujmy, ktoré vzniknú spoločnosti 
PALMA v dôsledku porušenia akýchkoľvek povinností Súťažiteľa v zmysle týchto Podmienok. 
 

5. Požiadavky/ parametre pre zverejňované Fotografie a videa 

 
5.1. Súťažitelia pridávajú Fotografie alebo Videá tak, aby zaslané/pridané Fotografie alebo Videá 

spĺňali nasledovné parametre: 
 
5.1.1.    Fotografie môžu byť zaslané v formátoch JPG, PNG, GIF, ZIP; 
5.1.2.    Fotografie môžu mať maximálnu veľkosť 2MB; 
5.1.3.   Fotografie musia mať minimálne rozmery 156 x153 px, pričom tieto rozmery platia na všetky     

súbory vo formátoch JPG, PNG, GIF. 
 
5.2. V prípade, ak zaslané Fotografie alebo Videá nebudú spĺňať parametre v zmysle bodu 5.1 

vyššie, vyhradzuje si spoločnosť PALMA právo upraviť Fotografie alebo Videá tak, aby mohli 
byť z technického hľadiska čo možno najjednoduchšie zverejnené. 

 
6. Podmienky Spotrebiteľských súťaží a ich vyhodnocovanie. 
 
6.1. Súťažiaci berie na vedomie, že bez predchádzajúcej registrácie nebude zaradený do 

konkrétnej Spotrebiteľskej súťaže. Súťažiaci sa môže zúčastniť jednej alebo viacerých 
Spotrebiteľských súťaží. 
 

6.2. Každá Spotrebiteľská súťaž bude vyhodnocovaná spoločnosťou PALMA prostredníctvom 
nezávislej  3 člennej komisie zloženej zo zástupcov spoločnosti PALMA  

 
6.3. Víťazom každej Spotrebiteľskej súťaže sa stane ten Súťažiteľ, ktorého Fotografiu alebo Video 

vyhodnotí odborná porota ako najlepšiu/ najviac zodpovedajúcu téme konkrétnej 
Spotrebiteľskej súťaže. Víťaz/ Víťazi danej Spotrebiteľskej súťaže získa/ získajú nasledovnú 
cenu: 
 

3.3.1.  3x poukážku na nákup hračiek v hodnote 300,- EUR; 
6.3.2. 3x  návštevu maskota BUPI v materskej škôlke. 
 
6.4. Vyhodnotenie každej Spotrebiteľskej súťaže prebehne najneskôr do 10 dní od jej ukončenia  

v sídle spoločnosti PALMA za účasti odbornej poroty.  
 

6.5. Vyhodnotenie každej Spotrebiteľskej súťaže bude následne zverejnené na internetovej 
stránke spoločnosti PALMA najskôr 10 dní od ukončenia Spotrebiteľskej súťaže. 

 
6.6. Výhry budú víťazom jednotlivých Spotrebiteľských súťaží oznámené do 15 dní po ukončení 

každej Spotrebiteľskej súťaže a následne bude spoločne dohodnutý termín, v ktorom budú 
výhry zrealizované. V prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany Súťažiteľa na realizáciu  
výhier vo vzájomne dohodnutom termíne, prepadajú tieto výhry bez možnosti ich náhrady. 

 
7. Záverečné ustanovenia. 

 
7.1. Výsledky každej Spotrebiteľskej súťaže, ktoré budú spoločnosťou PALMA zverejnené v súlade 

s týmito Podmienkami sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že 
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nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve a nie sú oprávnení 
požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Spoločnosť PALMA nenesie žiadnu 
zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. 

 
7.2. Spoločnosť PALMA je oprávnená vylúčiť ktoréhokoľvek zo Súťažiacich z ktorejkoľvek 

Spotrebiteľskej súťaže v prípade, že by tento Súťažiaci porušoval pravidlá, alebo bol z tejto 
činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla 
Súťažiacemu vzniknúť. Ďalej si spoločnosť PALMA vyhradzuje právo vylúčiť z ktorejkoľvek 
Spotrebiteľskej súťaže každého Súťažiaceho, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru 
podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo 
poškodiť dobré meno spoločnosti PALMA. 

 
7.3. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa ktorejkoľvek Spotrebiteľskej 

súťaže, ktorýchkoľvek pravidiel Spotrebiteľskej  súťaže, či akýchkoľvek nárokov v súvislosti 
s účasťou v ktorejkoľvek Spotrebiteľskej súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko 
spoločnosti PALMA.  

 
7.4. Súťažiteľ týmto ďalej berie ne vedomie, že spoločnosť PALMA si vyhradzuje právo v prípade 

potreby tieto Podmienky jednostranne meniť alebo úplne nahradiť.  
 
7.5. Vzťahy vzniknuté medzi Súťažiteľom a spoločnosťou PALMA sa spravujú týmito Podmienkami 

a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 
 
7.6. Tieto Podmienky sú spísané v dvoch vyhotoveniach a sú zverejnené na internetovej stránke 

spoločnosti PALMA. 
 
7.7. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Podmienok v sídle 

spoločnosti PALMA.  
 
 
V Bratislave, dňa 24.04.2017  
  
  
  
  
PALMA a.s.                                                  

Vyhlasovateľ súťaže 

 


