VŠEOBECNÉ PODMIENKY SÚŤAŽÍ

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže organizované v rámci obchodného centra
MIRAGE a webového priestoru obchodného centra MIRAGE www.mirageshopping.sk,
pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží
stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, popisujú
práva a povinnosti súťažiacich a zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Organizátor
Organizátorom súťaží je spoločnosť MIRAGE SHOPPING CENTER, a. s., so sídlom
Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 44 547 331, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Žilina, odd. Sa, vl. č.: 10665/L (ďalej len „organizátor“).
Podmienky účasti
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola
určená minimálna veková hranica 18 rokov alebo iná veková hranica, ktorá splní všetky
osobitné podmienky súťaže zverejnené na webovej stránke, alebo inou vhodnou formou,
a ktorá má otvorené osobné internetové konto „Môj svet MIRAGE“. Bez otvoreného
osobného internetového konta „Môj svet MIRAGE“ nie je možná účasť ani výhra v súťaži!
Do súťaží je možné prihlásiť sa prostredníctvom webových stránok vyplnením a odoslaním
webového formulára, popr. iným oznámeným spôsobom (osobne, telefonicky, mailom, smskou, poštou). Prihlásením do súťaže účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade, ak
účastník osobné internetové konto „Môj svet MIRAGE“ v čase prihlásenia založené nemá,
organizátor je oprávnený mu toto osobné internetového konto založiť a spracovať za týmto
účelom osobné údaje účastníka poskytnuté pri prihlásení do súťaže (krstné meno, priezvisko,
kontaktný telefón, e-mail, dátum narodenia). Účastníci prihlásením do súťaže vyjadrujú svoj
súhlas riadiť sa týmito všeobecnými podmienkami súťaží, ako aj osobitnými podmienkami
konkrétnej súťaže. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s
týmito podmienkami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.
Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci organizátora, obchodní partneri, ktorí výhry do
súťaží venujú, resp. súťaže sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo na ich vykonaní
spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci.

Podmienky získania a odovzdania výhry
Výhercom sa stáva osoba, ktorá riadne a najúspešnejšie splnila všetky podmienky súťaže,
stanovenou formou poskytla údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej
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osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto podmienok, a bola za výhercu podľa
podmienok súťaže vyhlásená.
Výherca súťaže je povinný prevziať si výhru v termíne a spôsobom oznámeným
organizátorom súťaže, pokiaľ iné podmienky prevzatia výhry nevyplývajú z obsahu a
charakteru súťaže. Výherca je povinný sa pri preberaní výhry preukázať platným občianskym
preukazom alebo cestovným pasom. Za maloletého výhercu preberá výhru zákonný zástupca.
Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi.
V prípade, ak si výherca súťaže neprevezme výhru spôsobom oznámeným organizátorom,
nárok výhercu na výhru zaniká bez toho, že by výhercovi týmto vznikol nárok na akúkoľvek
peňažnú alebo nepeňažnú kompenzáciu zo strany organizátora súťaže. Účastník súťaže berie
na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať
súdnou cestou.

Osobitné ustanovenia
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže
podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa
kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž, a to aj bez
predchádzajúceho upozornenia a bez náhrady. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže
organizátor vhodným spôsobom zverejní. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na
účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor bude oprávnený vylúčiť
takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Organizátor súťaže si
taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže takého účastníka, ktorý by konal v rozpore
s pravidlami súťaže, pokúsil sa získať výhru podvodným konaním, v rozpore s dobrými
mravmi, alebo ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno organizátora
súťaže.
Ak bolo predmetom súťaže dodanie autorskej fotografie, audio alebo videonahrávky,
slovného textu prípadne iného autorského diela, účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s
zverejnením tohto autorského diela na webovej stránke a iných médiách prevádzkovaných
obchodným centrom MIRAGE, s jeho uverejnením v priestoroch obchodného centra
MIRAGE a s jeho spracovaním a archiváciou pre účely webovej stránky a propagácie
obchodného centra MIRAGE. Právo na použitie autorského diela sa poskytuje bez časového
obmedzenia a bezodplatne.

Ochrana osobných údajov
Súťažiaci prihlásením sa do súťaže dávajú organizátorovi súťaže svoj výslovný súhlas so
spracovaním a zverejnením osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje
účastníka súťaže (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, dátum narodenia, popr. adresa,
číslo OP apod.), za účelom realizácie a propagácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu
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súťaže a po jej skončení. Súťažiaci prihlásením sa do súťaže dávajú organizátorovi súťaže
svoj výslovný súhlas so spracovaním týchto osobných údajov tiež za účelom ich spracovania
pre marketingové účely organizátora, t.j. pre ponúkanie služieb, zasielanie informácií
o usporadúvaných akciách a iných aktivitách obchodného centra MIRAGE, newsletterov
alebo zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa
zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. Účastník súťaže súhlasí s tým, aby
organizátor zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné
údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovával, zhromažďoval, usporadúval, vyhľadával,
prehľadával, kombinoval, preskupoval, a v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre
prevádzkovanie súťaží osobné údaje poskytoval a sprístupňoval zmluvným partnerom
dodávajúcim výhry (tovar, služby, výhody, bonusy apod.) a sponzorom. V zmysle § 11
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len
pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. Súhlas so
spracovaním osobných údajov je platný na dobu neurčitú. Súhlas so spracúvaním osobných
údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to vo forme doporučeného listu zaslaného na adresu
prevádzky obchodného centra MIRAGE. Po uplynutí doby trvania súhlasu so spracovaním
osobných údajov budú tieto údaje podľa § 13 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov, bezodkladne zlikvidované. Organizátor
zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
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