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Pravidlá súťaže „Hraj so ZSE!“
Účelom tohto dokumentu je úplná a  jasná úprava pravidiel súťaže „Hraj so ZSE!“. 
Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a  záväzne upravuje pravidlá 
súťaže. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Organizátor súťaže si 
vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, a to i bez predchádzajúceho upozornenia. 

1.  Organizátor súťaže „Hraj so ZSE“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť ZSE Energia, a.s., 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281 . Zapísaná v  Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 3978/B (ďalej len „Organizátor”).

2.  Súťaž začína dňa 01.10.2021 a končí sa dňa 31.12.2021 (vrátane).

3. Účastníkom súťaže môže byť každý zákazník Organizátora - domácnosť, ktorý splní 
podmienky súťaže. Do súťaže sa môže zapojiť každá domácnosť len jedenkrát, pre 
vylúčenie pochybností domácnosť je identifikovaná zákazníckym číslom uvedeným 
v  systéme organizátora. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora ako 
aj zamestnanci všetkých spoločností v  rámci skupiny ZSE, ako aj osoby im blízke. 
V  prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto osoba a  organizátor sa o  tejto 
skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, výhra v súťaži jej nebude 
odovzdaná. Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v  súťaži a/alebo konajúce 
v rozpore s podmienkami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto 
osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. 
v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. 
vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech Organizátora. 
Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä 
v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži alebo 
výsledok v  súťaži podvodným konaním, konaním v  rozpore s  podmienkami súťaže 
alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť, či sa bude 
jednať o  konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie Organizátora je 
konečné, bez možnosti odvolania. 

4.  Výhra v  súťaži je žrebovaná spolu trikrát počas trvania Súťaže, a  to za obdobie 
01.10.2021 až 31.10.2021 (vrátane), za obdobie 01.10.2021 až 30.11.2021 (vrátane) 
a za obdobie 01.10.2021 až 31.12.2021 (vrátane). Za každé vyššie uvedené obdobie 
počas trvania Súťaže budú žrebované nasledovné výhry: 
• 5x darčekový poukaz ALZA v celkovej hodnote 150 € (celkom 15x)
• 40x darčekový poukaz ALZA v celkovej hodnote 50 € (celkom 120x)
• 100x poukážka Dr.Max v hodnote 10 € (celkom 300x)

5. Podmienkou súťaže je, aby si Účastník súťaže počas trvania Súťaže aktualizoval alebo 
poskytol Organizátorovi svoje aktuálne a funkčné kontaktné údaje v rozsahu e-mailová 
adresa, mobilné telefónne číslo. Mobilné telefónne číslo a súčasne aj e-mailovú adresu 
musí mať Účastník súťaže uvedené v  čase žrebovania v  informačných systémoch 
Organizátora. Do súťaže sa môže zapojiť Účastník súťaže telefonicky na Zákazníckej 
linke Organizátora 0850 111 555, v  ZSE Centrách a  u  autorizovaných partnerov 
Organizátora, prípadne formou priameho oslovenia určenou Organizátorom. Rovnaké 
telefónne číslo je možné použiť maximálne pre 10 rôznych Zákazníckych čísel (číslo 
obchodného partnera) a  pri prekročení tohto počtu Zákazníckych čísel nebude už 
povolená registrácia ďalšieho Zákazníckeho čísla.

6. Žrebovanie výherných cien sa uskutoční:
• do 15.11.2021 (za obdobie trvania súťaže od 01.10.2021 do 30.10.2021)
• do 15.12.2021 (za obdobie trvania súťaže od 01.10.2021 do 31.11.2021)
• do 15.01.2022 (za obdobie trvania súťaže od 01.10.2021 do 31.12.2021)

Žrebovanie bude prebiehať u  Organizátora náhodným výberom zo všetkých 
účastníkov zaradených do súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže. Každý účastník 

súťaže je automaticky zaradený do každého žrebovania, nasledujúceho po zaradení 
do súťaže. Každý účastník súťaže môže byť vyžrebovaný iba raz. Výhercovia budú 
oboznámení o výsledkoch žrebovania e-mailovou formou, písomne alebo telefonicky.

Výhry budú odovzdané elektronicky alebo poštou. Výhercovia súťaže budú zverejnení 
najneskôr do 5 pracovných dní od žrebovania na www.zse.sk. Organizátor si 
vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre výhru ceny 
boli splnené alebo nie.

7. Dane. Výhra do 350 € nepodlieha daňovej povinnosti u  výhercu podľa zákona č. 
595/2003 Z.z. dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

8. Odovzdanie výhry sa uskutoční do 30 dní od žrebovania, a  to elektronicky na 
e-mailovú adresu uvedenú Účastníkom súťaže pri aktualizácii údajov a súčasne, ktorá 
je uvedená v informačných systémoch Organizátora alebo poštou na poštovú adresu 
uvedenú v informačných systémoch Organizátora. V prípade neúspešného doručenia 
výhry, bude vyhlásený náhradný výherca, prípadne o výhre rozhodne Organizátor. 

9. Osobné údaje. Spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže, resp. výhercov, ako 
dotknutých osôb sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov (ďalej len „GDPR“), a  zákonom č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov 
v  účinnom znení. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je Organizátor – 
spoločnosť ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3978/B. 
Účel. Na účel uskutočnenia a vyhodnotenia súťaže spracúva Organizátor zákaznícke 
číslo, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, PSČ, e-mailovú adresu a  mobilné 
telefónne číslo. V  prípade výhry používa Organizátor kontaktné údaje výhercu na 
oznámenie výhry. Na účel odovzdania výhry budú Organizátorom spracúvané aj 
ďalšie identifikačné údaje výhercu. Údaje výhercu sú uchovávané tiež na účely 
správy daní v  súlade s  právnymi predpismi (zákon č. 563/2009 Z.z. o  správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z.z. 
o dani z príjmov) a môžu byť použité pre prípad potreby uplatňovania, obhajovania 
a preukazovania právnych nárokov Organizátora (napr. v prípade konania dozorného 
orgánu či súdneho sporu). Výherca bude zverejnený na webovej stránke organizátora, 
a  to uvedením mena a  začiatočného písmena priezviska. V  prípade neposkytnutia 
niektorého z uvedených údajov nebude umožnená účasť v súťaži, ako ani prevzatie 
prípadnej výhry. 
Právny základ. Právnym základom na spracúvanie údajov je: 
(i) oprávnený záujem organizátora podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na zabezpečení 

a  zvyšovaní kvality služieb, starostlivosti o  zákazníkov, budovaní vzťahu so 
zákazníkmi a zvyšovaní spokojnosti zákazníkov, ochrane majetku a majetkových 
práv, preukazovaní dodržiavania zákonných a  zmluvných povinností vo vzťahu 
k spracúvaniu údajov na účely súťaže, 

(ii) plnenie zmluvy a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods.  
1 písm. b) GDPR vo vzťahu k spracúvaniu údajov na účely fakturácie, spracúvania 
preplatkov a aktualizácie kontaktných údajov 

(iii) splnenie zákonnej povinnosti organizátora podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR pri 
evidovaní účtovných dokladov,

(iv) súhlas na zhotovenie a  použitie fotografie výhercu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) 
GDPR. 

Doba uchovávania. Údaje účastníkov súťaže, spracúvané na účel uskutočnenia súťaže 
a  jej vyhodnotenia, budú vymazané bezodkladne po ukončení súťaže (najneskôr 
do 1 mesiaca). Údaje výhercu budú uchovávané po dobu 10 rokov od odovzdania 
výhry, pokiaľ v  konkrétnom prípade nevznikne potreba ich dlhšieho uchovávania. 
Údaje spracúvané na základe súhlasu sú uchovávané počas platnosti súhlasu (t. j. do 
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uplynutia doby, na ktorú bol udelený, alebo do jeho odvolania). 
Príjemcovia. Osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám, ak je to potrebné 
v  súvislosti so súťažou. Pôjde najmä o  poverených sprostredkovateľov (spoločnosti 
zo skupiny ZSE, poskytovatelia call centra, IT služieb a ďalšie osoby, ktorých služby 
používame pri výkone našej činnosti), doručovateľov, kuriérske spoločnosti 
a v odôvodnených prípadoch orgány verejnej moci. 
Vaše práva. Účastníci súťaže a výhercovia majú ako dotknuté osoby právo na prístup 
k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo 
na prenosnosť, právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu, právo domáhať sa 
súdnej ochrany svojich práv, právo namietať voči spracúvaniu údajov z  dôvodov 
týkajúcich sa ich konkrétnej situácie, založenej na oprávnenom záujme Organizátora, 
ako aj voči spracúvaniu na účely priameho marketingu. Uvedené práva patria 
dotknutým osobám v rozsahu vyplývajúcom z právnych predpisov. 
Zodpovedná osoba. V  prípade otázok alebo pripomienok, týkajúcich sa ochrany 
osobných údajov, sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu, a to e-mailom na adresu: 
dpo@zse-energia.sk alebo poštou na ZSE Energia, a. s., – zodpovedná osoba, Čulenova 
6, 816 47 Bratislava. Ďalšie informácie o  ochrane osobných údajov sú uvedené na 
www.zse.sk/gdpr.

10. Práva Organizátora. V  prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, ktoré vyplynú z  tejto 
súťaže alebo vzniknú v  súvislosti s  ňou, budú riešené rozhodnutím Organizátora. 
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu tohto štatútu, na zrušenie Súťaže, jej 
odloženie, prerušenie, zmenu dĺžky trvania, ako aj zmenu podmienok Súťaže, 
pravidiel žrebovania, dátumu uskutočnenia žrebovania, počtu výhercov, ako aj 
zmenu druhu výhier v  tejto Súťaži. Zmenu pravidiel a  podmienok Súťaže 
Organizátor vhodným spôsobom zverejní. Účastník súťaže berie na vedomie, že 
výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.

11. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť so súťažnými pravidlami na www.zse.sk/sutaz. 
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže súhlas s  týmito pravidlami 
súťaže.

V Bratislave dňa 30. 09. 2021 ZSE Energia, a.s.




