
 

 

Pravidlá marketingovej súťaže  

„SÚŤAŽ O ZÁŽITKY V ŠTÝLE JAMESA BONDA „ 
s obchodnou spoločnosťou CINEMA CITY SLOVAKIA s.r.o. 

 

I. 

Úvodné ustanovenie 

1. Organizátorom marketingovej súťaže s názvom „SÚŤAŽ O ZÁŽITKY V ŠTÝLE 

JAMESA BONDA“ (ďalej len „Súťaž“) je obchodná spoločnosť Cinema City 

Slovakia s.r.o., IČO: 440 66 490, so sídlom: Einsteinova 20, Bratislava, PSČ 851 

01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 

číslo 51391/B (ďalej len „Organizátor“). 

2. Organizátor usporiadal Súťaž ako marketingovú a propagačnú akciu, za účelom 

podpory predaje tovaru a služieb Organizátora a jeho obchodných partnerov.  

3. Organizátor vydáva tieto pravidlá Súťaže, ktoré upravujú záväzne jej podmienky 

(ďalej len „Pravidlá“). Účasťou v Súťaži prejavuje účastník súhlas s týmito 

Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

 

II. 

Trvanie a pôsobnosť Súťaže 

1. Súťaž začína dňa 13.9.2021 a končí dňom 23.9.2021. 

2. Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek bez udania dôvodu predčasne 

ukončiť. Účastník Súťaže nemá v takomto prípade právo požadovať po 

Organizátorovi akúkoľvek náhradu jemu vzniknutých nákladov účasťou v Súťaži, 

či požadovať vydanie výhry, ktorá mu nebola Organizátorom záväzne potvrdená. 

 

III. 

Podmienky účasti v Súťaži 

1. Súťaž je určená výhradne pre zákazníkov Organizátora, ktorí si v období konania 

Súťaže zakúpia v predpredaji vstupenku na film „Nie je čas zomrieť“ a stanú sa 

dobrovoľne účastníkmi Súťaže  

2. Podmienkou účasti účastníka v Súťaži je:  

 zakúpenie platnej plnohodnotnej (tj. nezľavnenej) vstupenky na pokladni 

niektorého z multikín prevádzkovaných Organizátorom na území Slovenskej 



 

republiky pod značkou Cinema City alebo prostredníctvom internetových 

stránok Organizátora v období trvania Súťaže (ďalej len „Vstupenka“); 

Súťažná je každá vstupenka na film „Nie je čas zomrieť“ zakúpená 

v predpredaji. Súťažné nie sú nulové vstupenky obdržané bez protiplnenia, tj. 

nezakúpené (napr. predmet výhry v ktorejkoľvek inej súťaži prevádzkovanej 

Organizátorom alebo vstupenka obdržaná ako kompenzácia); 

 účasť a plnohodnotná registrácia v Súťaži prostredníctvom online formulára na 

internetových stránkach bond25.cinemacity.sk, a to najneskoršie do 23,9,2021 

23:59 (ďalej len „Dátum uzatvorenia“); 

 zadanie unikátneho identifikačného čísla vstupenky do Súťaže (v prípade 

vstupeniek vytlačených na pokladniach kina sa jedná o 20ti miestny kód, 

v prípade vstupeniek zakúpených cez www.cinemacity.sk sa jedná o 16 miestny 

kód); 

 v prípade zakúpenia vstupenky online s možnosťou vyzdvihnutia v kine, je 

súťažiaci povinný si túto vstupenku vyzdvihnúť na pokladni kina pred 

ukončením súťaže a zadať ju do online formulára; 

 súhlas účastníka s podmienkami Súťaže a zaslaním výhry v Súťaži 

prostredníctvom e-mailu; 

 súhlas účastníka s poskytnutím jeho osobných údajov a so zasielaním 

obchodných oznámení Organizátora na e-mail uvedený účastníkom; 

 účastník musí byť rezidentom Slovenskej republiky a musí mať minimálne 18 

rokov. 

3. Súťaže nie je oprávnený/á sa zúčastniť:  

a) osoba v pracovnom pomere alebo obdobnom vzťahu k Organizátorovi,  

spol. Forum Film LTD či osobám alebo subjektom s nimi spriaznenými; a  

b) osoby priamo sa podieľajúce na činnostiach súvisiacich s organizovaním 

Súťaže, predovšetkým v súvislosti s prípravou, spracovaním a 

vyhodnotením Súťaže a určením výhercov Súťaže; a  

c) jemu blízke osoby v zmysle ust. § 116 zák. číslo 40/1964 Sb. občiansky 

zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“). 

4. V prípade, že výherca nesplňuje podmienky k účasti v Súťaži, predovšetkým v 

zmysle čl. III. odst. 3 Pravidiel Súťaže, nevzniká mu nárok na výhru. 

5. V prípade dôvodných pochybností Organizátora, že účastník Súťaže jedná vo 

vzťahu k Súťaži v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky alebo dobrými mravmi, je Organizátor oprávnený účastníka Súťaže 

vylúčiť z účasti v Súťaži. Účastník bude Organizátorom vylúčený tiež v prípade, 
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že ním poskytnuté údaje pri registrácii do Súťaže alebo údaje poskytnuté dodatočne 

Organizátorovi budú obsahovať i) hanlivý, škodlivý, nemravný, nemorálny alebo 

iný nevhodný obsah, vrátane sexistického alebo rasistického vyjadrenia, ii) mená, 

podoby alebo podobnosti akejkoľvek osoby bez jej výslovného súhlasu; iii) 

ospravedlňovanie alebo povzbudzovanie násilného alebo protispoločenského 

správania; iv) navádzanie k trestnému činu, predovšetkým na základe 

náboženského vyznania, pohlavia, sexuálnej orientácie, nahoty, zdravotného 

postihnutia alebo veku; alebo budú obsahovať negatívne postoje k Organizátorovi 

či ktorémukoľvek z jeho spriaznených partnerov. 

6. Organizátor je oprávnený účastníka Súťaže vylúčiť, pokiaľ bude preukázané jeho 

protiprávne jednanie v podobe porušenia článku III ods. 3 Pravidiel. Obdobne je 

Organizátor oprávnený účastníka vylúčiť v prípade preukázania jednania účastníka 

smerujúceho k manipulácii s výsledkami Súťaže 

 

IV. 

Výhra 

1. Výhrou v Súťaži (ďalej len „Výhra“) je zaistenie účasti výhercu s doprovodom 

jednej (1) osoby na gala premiére filmu „Nie je čas zomrieť“ v multikine Cinema 

City Eurovea (ďalej len „Premiéra“). Súčasťou Výhry je pre výhercu a jeho 

doprovod odvoz luxusným automobilom na filmovou premiéru, ďalej ubytovanie 

v hoteli na jednu noc pre dve osoby s raňajkami, 24-hodinovým prístupom do 

wellness centra, večera o 5-chodovém degustačním menu, jazda motorovým člnom 

po Dunaji od hotelu k hradu Devín a späť k mostu Apollo. Presné dispozície a 

inštrukcie dostane výherca od Organizátora v dostatočnom predstihu. Výhru je 

možné uplatniť najneskôr do 31.12.2021. V prípade jej neuplatnenie v uvedenom 

termíne nárok výherca na Výhru bez náhrady prepadá. 

2. S výnimkou doprovodu v počtu jednej (1) osoby, ktorej je dovolené pripojiť sa k 

výhercovi, nie je výherca oprávnený priviesť na Premiéru žiadnu ďalšiu osobu. 

Doprovod výhercu nesmie byť vybraný prostredníctvom žiadnej ďalšej súťaže, 

propagácie alebo komerčnej akcie. Po výbere nesmie byť doprovod zmenený bez 

výslovného súhlasu spoločnosti Organizátora, ktorí môžu súhlas podľa svojho 

výhradného uváženia udeliť alebo neudeliť. Rovnako ako ostatné časti výhry sú 

určené výhradne pre výhercu a jeho sprievod 

3. Vybraný hotel, v ktorom bude výherca ubytovaný, je oprávnený požiadať výhercu 

o peňažitú zálohu za účelom úhrady prípadných nepredvídateľných nákladov 

(napr. na úhradu náhrady škody spôsobenej výhercom). Prípadné neuhradenie 



 

takejto zálohy môže byť dôvodom k zrušeniu ubytovania výhercovi. Výherca je 

v takomto prípade povinný si ubytovanie zaistiť sám na svoje vlastné náklady. 

4. Hotel, reštaurácie, transport či inej časti výhry a hotel budú vybrané výhradne 

Organizátorom či agentúrou spoločnosti Forum Film, a to najmä s ohľadom na ich 

dostupnosť. Výherca nie je oprávnený takýto výber akokoľvek meniť a nemá nárok 

zmenu požadovať. V prípade meškania nemá výherca nárok voči Organizátorovi 

na náhradné plnenie alebo náhradu akejkoľvek škody či ujmy. Výherca berie na 

vedomie, že z vyššie uvedeného dôvodu môže dôjsť k objektívnej nemožnosti 

uplatnenie výhry. 

5. Výherca berie na vedomie, že pri zmene epidemiologických podmienok ochorenia 

COVID-19 či v súvislosti s prípadnými nariadeniami alebo odporúčaniami 

relevantných orgánov verejnej správy, môže byť časť výhry či prípadne celá výhra 

nedostupná. Pokiaľ by z akýchkoľvek vážnych dôvodov nemohol Organizátor 

výhru či jej časť poskytnúť, alebo by sa nekonala slávnostná gala premiéra, 

Organizátor ani sprostredkovateľ súťaže nie je povinný výhru nahradiť inou výhrou 

6. Všetky ďalšie náklady, ktoré vzniknú výhercovi alebo jeho doprovodu, napr. 

poistenie, občerstvenie nad rámec polopenzie či suveníry, sú nákladmi výhercu či 

jeho doprovodu. Organizátor hradí výhradne náklady uvedené v čl. IV. ods. 1 

týchto Pravidiel. 

7. Výhra ani jej časť nesmie byť predaná či postúpená akýmkoľvek iným spôsobom 

akejkoľvek tretej osobe. Výhru tiež nie je možné výhercovi vyplatiť v peniazoch 

či poskytnúť výhercovi náhradné plnenie.  

8. Pokiaľ sa výherca rozhodne celú výhru alebo jej časť využiť sám, tj. zúčastniť sa 

Premiéry bez doprovodu, prepadne časť plnenia pripadajúca na doprovod (napr. 

ubytovanie). Výherca nemá v takomto prípade nárok na poskytnutie iného 

náhradného plnenia. 

9. Vybraná dodávateľská agentúra spoločnosti Forum Film LTD, bude nápomocná 

pri zaisťovaní / rezervácii ubytovania pre výherca. Poskytovateľom Výhry je 

potom spoločnosť Forum Film LTD. 

 

V. 

Mechanizmus Súťaže 

1. Mechanika Súťaže je nasledujúca:   

a) Po plnohodnotnej registrácii v Súťaži pred Dátumom uzatvorenia 

prostredníctvom online formulára na internetových stránkach 

bond25.cinemacity.sk kde je vyžadované poskytnutie mena a priezviska, 



 

e-mailu, čísla vstupenky, telefónneho čísla (jeho zadanie je dobrovoľné), 

dostane každý účastník e-mail s potvrdením, že sa Súťaže zúčastní. 

b) Po Dátume uzatvorenia bude náhodne vygenerovaný prostredníctvom 

počítačového programu či nezávislej osoby vybranej Organizátorom 

výherca z účastníkov registrovaných v Súťaži pred Dátumom uzatvorenia. 

Výherca bude následne kontaktovaný prostredníctvom e-mailu s ďalšími 

inštrukciami k vyzdvihnutiu výhry. Organizátor nie je zodpovedný za to, 

keď výhercovi príde e-mail do zložky spam/hromadná pošta a výherca si 

tak výhru včas nevyzdvihne. Výhercovi v takomto prípade nevznikne právo 

na predĺženie platnosti využitia či vyzdvihnutia  výhry alebo na jej náhradu. 

2. Pokiaľ sa Organizátorovi Súťaže nepodarí skontaktovať výhercu do 24-hodín 

alebo pokiaľ výherca neprevezme Výhru, vyhradzuje si Organizátor právo 

udeliť cenu alternatívnemu výhercovi (inému účastníkovi Súťaže) v súlade s 

týmito podmienkami.  

3. Od Výhercu je Organizátor oprávnený požadovať, aby sa zúčastnil propagácie 

(reklamnej akcie usporiadanej Organizátorom), pričom výherca svojou účasťou 

v Súťaži súhlasí so svojou účasťou na takejto reklamnej akcii.  

4. Organizátor prijíma všetky prihlášky do Súťaže iba prostredníctvom výše 

uvedených webových stránok. Organizátor potom neprijíma žiadnu 

zodpovednosť za akékoľvek technické problémy akéhokoľvek druhu, ktoré by 

bránili komukoľvek sa Súťaže zúčastniť.  

5. Výherca a im navrhnutý doprovod je povinný podpísať formulár k prijatiu a 

uvoľneniu Výhry podľa inštrukcií a v termíne určenom Organizátorom, aby 

mohol Výhru riadne využiť a zúčastniť sa tak Premiéry. 

6. V prípade, že si výherca nevyzdvihne u Organizátora výhru v lehote 5 dní odo 

dňa doručenia e-mailu podľa vyššie uvedeného čl. 1 písm. b) Pravidiel alebo 

v dodatočnej lehote určenej Organizátorom, stráca na výhru nárok. 

7. Výherca je povinný sa pred pripustením do sály multikina, kde sa bude 

premietať Premiéra na požiadanie preukázať platným identifikačným dokladom 

(napr. Cestovným pasom alebo občianskym preukazom alebo iným obdobným 

dokladom umožňujúcim Organizátorovi určiť totožnosť výhercu Súťaže), a to 

za účelom potvrdenia, že sa skutočne jedná o výhercu. Výherca je povinný 

predložiť Identifikačný doklad Organizátorovi výhradne za účelom preukázania 

identity na preukázanie svojho nároku na výhru v Súťaži. Organizátor si nebude 

robiť žiadne kópie takéhoto dokladu ani ho nebude uchovávať v inej forme.. 



 

8. Výherca je tiež povinný dodržiavať všetky epidemiologická nariadenia Vlády 

slovenský republiky ako aj Organizátora či poskytovateľov iných služieb, ktoré 

sú súčasťou výhry (napr. hotel). 

 

VI. 

Pravidlá 

1. Tieto Pravidlá sú zverejnené na internetovej stránke Organizátora 

www.cinemacity.sk a na stránke bond25.cinemacity.sk. Pravidlá sú k dispozícii 

k nahliadnutiu tiež na pokladniach každého multikina prevádzkovaného 

Organizátorom na území Slovenskej republiky. Účastníci Súťaže pri svojej 

registrácii k Súťaži potvrdzujú, že sa s týmito Pravidlami riadne zoznámili a 

rozumejú plne ich obsahu a zaväzujú sa nimi riadiť.  

2. V prípade zistenia Organizátora o jednaní účastníka Súťaže, ktoré by bolo v 

rozpore s Pravidlami, je Organizátor oprávnený rozhodnúť o strate nároku 

účastníka na akúkoľvek výhodu plynúcu zo Súťaže, vrátane nároku na Výhru. 

Organizátor je oprávnený takéhoto účastníka zo Súťaže kedykoľvek vylúčiť, 

bez poskytnutia akejkoľvek náhrady. Organizátor je obdobne oprávnený 

rozhodnúť o neumožnení ďalšej účasti takéhoto účastníka v Súťaži. O vylúčení 

zo Súťaže podľa predchádzajúcej vety bude takýto účastník Súťaže 

informovaný prostredníctvom e-mailu alebo textovej správy.  

3. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek, a to i v priebehu trvania Súťaže, 

zmeniť aj bez udania dôvodu tieto Pravidlá, a to s účinnosťou odo dňa ich 

zverejnenia na internetových stránkach Organizátora. Akékoľvek zmeny 

Pravidiel budú vhodným spôsobom uverejnené na internetových stránkach 

Organizátora alebo na pokladniach multikín.  

4. Účastník Súťaže berie na vedomie, že mu nevzniká právny nárok na Výhru a nie 

je tak oprávnený ju vymáhať prostredníctvom všeobecných súdov Slovenskej 

republiky či iným spôsobom. 

5. Výherca nemá nárok na vyplatenie hodnoty Výhry vo forme peňažnej hotovosti 

alebo iného alternatívneho plnenia.  

6. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek vecné či právne vady Výhry či za 

akúkoľvek škodu, ktorú výherca utrpí uplatnením Výhry.  

7. Pravidlami neupravené práva a povinnosti Organizátora a účastníkov súťaže sa 

riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky predovšetkým potom 

občianskym zákonníkom v jeho platnom a účinnom znení.  



 

8. Pokiaľ je akékoľvek ustanovenie týchto Pravidiel neplatné alebo sa im stane, 

vyhradzuje si Organizátor právo ho nahradiť tak, aby sa významovo čo 

najmenej odchýlilo od ustanovenia pôvodného, avšak splňovalo zákonné 

podmienky.  

9. Pokiaľ je akékoľvek z ustanovení týchto Pravidiel neplatné alebo sa im stane, 

neplatnosť časti Pravidiel nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto 

Pravidiel. 

 

VII. 

Ochrana osobných údajov 

1. Organizátor je správcom osobných údajov účastníkov Súťaže, najmä výherca. 

Organizátor ako správca osobných údajov menoval poverenca pre ochranu 

osobných údajov, ktorého je možné kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej 

adrese: dpo@cinemacity.sk. Organizátora potom je možné kontaktovať na 

adrese: info@cinemacity.sk 

2. Osobné údaje účastníkov Súťaže (vrátane výherca) budú spracované v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe 

týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (GDPR) a zásad ochrany 

osobných údajov zásad ochrany osobných údajov. 

3. Organizátor bude spracovávať osobné údaje účastníkov Súťaže (vrátane 

Výherca) na nasledujúce účely a z nasledujúcich dôvodov: 

- pretože je to potrebné pre realizáciu Súťaže podľa týchto Pravidiel, 

vrátane evidencie prihlášky účastníka do Súťaže či identifikácie výherca 

a potvrdenie jeho nároku na výhru podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 

- Na dosiahnutie legitímnych účelov Organizátora, napr. kontakt, 

posúdenie možných sťažností, obhajobe alebo uplatňovanie právnych 

nárokov, sprístupnenie minimálnych potrebných údajov tretím stranám, 

ako je napr. Hotel, všetko za účelom riadneho odovzdania výhry 

výhercovi podľa čl. 6 ods. 1 písm . f) GDPR. 

- v prípade povinnosti poskytnutia súčinnosti príslušnému daňovému 

úradu - napr. ke splnenie zákonnej povinnosti Organizátora vyplývajúce 

z ustanoveniach daňových predpisov v zmysle ust. Čl. 6 ods. 1 písm. c) 

GDPR. 

- v prípade dobrovoľne poskytnutého súhlasu (ktorý môže byť 

kedykoľvek odvolaný a bez toho, aby bol dotknutý súlad spracovanie 
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osobných údajov pred jeho odvolaním) za účelom zasielania 

elektronickej (e-mailové / SMS) marketingovej komunikácie súvisiace 

s obchodnými aktivitami Organizátora (najmä: ponuky, propagačné 

akcie ) - podľa čl. 6 ods. 1 bod d) GDPR. V takom prípade budú osobné 

údaje spracúvajú, pokiaľ nebude poskytnutý súhlas odvolaný. 

4. Osobné údaje v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo, ako 

aj číslo vstupenky (uvedené v oddiele V. 1. týchto Pravidiel) budú poskytované 

dobrovoľne, keď sa však jedná o údaje potrebné k účasti v Súťaži (ich 

neposkytnutie bráni účasti v Súťaži). V prípade spracovania údajov výherca 

požadovaných na predloženie vyhlásenia príslušnému daňovému úradu môže 

byť pre splnenie tejto povinnosti vyžadované aj poskytnutie ďalších osobných 

údajov výherca. Osobné údaje osoby sprevádzajúce výherca (osoby pozvaných 

výhercom na účasť na výhre) v rozsahu: meno, priezvisko, sú poskytovanie zo 

strany výherca, ktorý takú osobu pozve. Takéto osobné údaje budú spracované 

na základe oprávneného záujmu Organizátora, a to pri kontakte s takouto 

osobou pri odovzdaní výhry výhercovi či jej organizovanie (napr. rezervácia 

dopravy či ubytovanie v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Výherca je povinný 

informovať osobu, ktorá ho bude sprevádzať o všetkých informáciách 

obsiahnutých v tejto časti Pravidiel. 

5. Príjemcovia osobných údajov výhercu budú: 

a) poverení zamestnanci a spolupracovníci Organizátora; 

b) subjekty, ktoré na základe dohôd o spracovaní osobných údajov 

poskytujú Organizátorovi s tým súvisiace služby, napr. dodávateľskou 

agentúru (Forum Film sro) pomáhajúci pri zabezpečovaní / rezerváciu 

ubytovania pre výherca, poskytovateľa IT riešení (softvér, hosting), 

poskytovateľa poradenských alebo právnych služieb; 

c) subjekty, ktoré zaisťujú výhry, tj. napr. spoločnosť zodpovedná za 

zapožičanie vozidla, hotel poskytujúci ubytovanie výhercovi a jeho 

sprievodu či reštaurácie; 

d) subjekty, ktorým bude Organizátor povinný poskytnúť prístup k 

osobným údajom výherca podľa platnej právnej úpravy (napr. súdy, 

polícia či prokuratúra); 

e) príslušné orgány verejnej moci (napr. daňový úrad v prípade 

vysporiadania ceny) v súvislosti s povinnosťami Organizátora 

vyplývajúcich z platnej právnej úpravy v oblasti povinností 

Organizátora pri správe dane alebo iných verejnoprávnych povinností, 



 

pokiaľ bude mať usporiadateľ konkrétne povinnosti v tomto ohľade 

podľa ustanovení daného zákona. 

 

6. Osobné údaje spracovávané za vyššie uvedenými účely budú spracovávané do 

konca Súťaže a potom budú osobné údaje uchovávané najdlhšie po dobu 6 

mesiacov, pokiaľ nebude v rámci plnenia povinností vyplývajúcich 

Organizátorovi z daňových predpisov vyplývať doba dlhšia. 

7. Každý subjekt údajov má právo prístupu k svojim osobným údajom a na ich 

opravu, vymazanie, obmedzenie ich spracovanie, právo na prenosnosť 

osobných údajov alebo vznášať námietky proti ich spracovaniu, právo 

kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť údajov 

spracovanie pred jeho odvolaním - v prípadoch a v rozsahu stanovenom GDPR. 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť u dozorného úradu, pokiaľ sa 

domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov porušuje ustanovenia 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

VIII. 

Daňové povinnosti 

1. Účastníci Súťaže sú si vedomí, že Výhry prevyšujúce čiastku EUR 350 

podliehajú podľa zákona o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov, 

zdaneniu príjmov fyzických osôb.  

 

IX. 

Kontakt 

V prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa Súťaže je k dispozícií na emailovej adrese 

info@cinemacity.sk.  

 

V Bratislave dňa 9. 9. 2021 


