
 
 Pravidlá súťaže 

„ZAŽI TOMORROWLAND“ 
 

Spoločnosť Pernod Ricard Slovakia s.r.o., so sídlom na Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava, IČO: 35 755 
521, IČ DPH: SK2020231015, DIČ: 2020231015, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným 
súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 18118/B (ďalej len „Organizátor“) organizuje na území 
Slovenskej republiky marketingovú súťaž s názvom „ZAŽI TOMORROWLAND“ prebiehajúcu v termíne 
od 19.5.2022 – 14.6.2022 (ďalej len „Súťaž“).  
 
Vyhlasovateľ Súťaže  
Organizátor je súčasne vyhlasovateľom Súťaže.  
 
Miesto a termín konania Súťaže  
Súťaž prebieha na profile @absolutsk na sociálnej sieti Instagram v termíne 19.5.2022 – 14.6.2022 
00:00. Súťaž bude vyhodnotená nasledujúci deň 15.6.2022 do 17:00.  
  
Účastníci Súťaže  
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba s trvalým pobytom alebo 
prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má viac ako 18 rokov a ktorá splní 
podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou osôb, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere 
k Organizátorovi alebo reklamným agentúram, ktorá vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením 
Súťaže alebo sú k takým osobám vo vzťahu rodinných príslušníkov v rade priamom. Účastník musí mať 
po celú dobu Súťaže aktívny svoj Instagram účet. Účasťou v Súťaži každý účastník bezvýhradne súhlasí 
so znením týchto pravidiel súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať a dáva súhlas so svojou účasťou v tejto 
marketingovej súťaži. 
V prípade akýchkoľvek sporov či nejasností týkajúcich sa Súťaže, pravidiel Súťaže alebo akýchkoľvek 
nárokov v súvislosti s účasťou v Súťaži je vždy rozhodujúci výklad či stanovisko určené Organizátorom 
Súťaže. Účastníci sú povinní sa takému výkladu či stanovisku Organizátora podriadiť.  
 
Pravidlá Súťaže  
Účastník prezdieľa súťažný príspevok prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Instagram 
formou Instagram story v termíne konania Súťaže. Účastník súčasne označí do prezdieľaného príspevku 
profil jedného zo svojich priateľov na sociálnej sieti Instagram a zároveň označí Instagramový profil 
@absolutsk. Výhercami sa stanú tri dvojice (účastník a majiteľ profilu, ktorého účastník v prezdieľanom 
príspevku označil), ktoré budú vybrané na základe žrebovania.  
 
Výhry a spôsob odovzdania  
V Súťaži sa hrá o 3x2 vstupenky na festival Tomorrowland, ktorý sa koná v Belgicku v termíne 15.-
17.7.2022. Každá vstupenka má nominálnu hodnotu 307,50 EUR. Vyhrávajú 3 výhercovia a nimi 
vybrané 3 osoby. Výhercovia Súťaže budú o výhre informovaní najneskôr do 3 dní od skončenia Súťaže 
prostredníctvom súkromnej správy na Instagrame a budú vyzvaní na poskytnutie svojich kontaktných 
údajov pre zaslanie výhry. Výhra bude odovzdaná výhercom prostredníctvom kuriéra alebo zaslaná 
emailom ako PDF súbor. Výhru je možné zaslať iba na adresu v Slovenskej republike. 
 
Ochrana osobných údajov 
Osobné údaje účastníkov v rozsahu meno, priezvisko, profilová fotografia, u výherca pote emailová 
adresa, telefóne číslo a adresa pre doručovanie, prípadne ďalší údaje, uvoľnené v rámci Instagram 
permission dialogu, budú spracúvane Organizátorom Súťaže ako prevádzkovateľom a spracúvateľom, 
a to na účely účasti účastníka Súťaže a odovzdaní výhry výhercom Súťaže. 
Spracúvanie osobných údajov bude trvať po dobu trvania Súťaže, respektíve v prípade výhercov po 
dobu, ktorú stanovujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, pokiaľ také spracúvanie ukladajú 



alebo umožňujú. Osobné údaje výhercov v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa tak budú na 
tento účel spracúvané aj po ukončení Súťaže, a to po dobu 1 roka od jej ukončenia. Právnym základom 
pre také spracúvanie je pritom oprávnený záujem Organizátora; subjekt údajov (výherca) je proti 
takémuto spracúvaniu oprávnený vzniesť námietku. 
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov Organizátorom sú dostupné na: 
www.pernod-ricard.sk 
Záverečné ustanovenia  
Výhercovia nie sú povinní výhru prijať. Výhru nie je možné vymeniť, nahradiť ani zmeniť za finančnú či 
inú náhradu. O výhercovi Súťaže rozhoduje prvok náhody, na výhru nie je právny nárok a nie je možné 
ju vymáhať súdnou cestou. Právo na výhru nie je možné previezť na inú osobu.  
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodu, zmeniť podmienky, resp. 
pravidlá tejto Súťaže, prípadne Súťaž prerušiť, odložiť alebo ju zrušiť, skrátiť či predĺžiť, pričom takúto 
zmenu, prerušenie, odloženie alebo zrušenie Organizátor Súťaže oznámi rovnakým spôsobom, akým 
boli tieto pravidlá vyhlásené.  
Organizátor Súťaže neuhrádza účastníkom žiadne náklady a škody, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich 
účasťou v Súťaži či v súvislosti s výhrou v Súťaži. Organizátor nie je zodpovedný za prípadné vady výhier 
v Súťaži, reklamácia výhier je vylúčená.  
 
Organizátor nie je zodpovedný za to, ak sa komukoľvek nepodarilo alebo táto osoba nebola schopná 
vstúpiť do Súťaže alebo sa jej zúčastniť v dôsledku akejkoľvek formy technického zlyhania.  
Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom verejného vyhlásenia Súťaže. V prípade rozdielneho znenia 
niektorých pravidiel Súťaže je vždy rozhodujúce posledné znenie pravidiel uverejnených na 
internetovej adrese: www.absolut.com/sk/ 
 
V prípade rozporu ustanovení pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa Súťaže majú prednosť 
príslušné ustanovenia týchto pravidiel.  
V prípade akýchkoľvek sporov či nejasností týkajúcich sa Súťaže, pravidiel Súťaže alebo akýchkoľvek 
nárokov v súvislosti s účasťou v Súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora Súťaže.  
Každý má právo nahliadnuť do týchto pravidiel a požiadať o ich kópiu. Vyhotovenie kópie 
Organizátorom môže byť spoplatnené. Tieto pravidlá sú k dispozícii na internetovej adrese 
https://www.absolut.com/sk/ 
 
V Bratislave 16.5.2022 

 


