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Pravidlá hlasovania „SOFTIP 30“ a súťaže 
o výhry pre hlasujúcich (ďalej len 
„Pravidlá“) 

 

I. Usporiadateľ 

Usporiadateľom hlasovania a súťaže o výhry pre hlasujúcich je spoločnosť SOFTIP, a. s., 

Krasovského 14, 851 01  Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 4151/B (ďalej len „Usporiadateľ). 

 

II. Projekt SOFTIP 30 

SOFTIP, a. s. podporí pri príležitosti 30. výročia svojho založenia 30 dobročinných projektov s 

cieľom motivovať dobrovoľníctvo zamestnancov a podieľať sa na pozitívnej zmene, a to najmä 

v oblastiach, ktorým sa dlhodobo venuje, t. j. ochrana prírody, pomoc deťom a zlepšovanie kvality 

života s využitím IT. 

V súlade s vyššie uvedeným zámerom spoločnosť SOFTIP rozdelí sumu 15 000 EUR medzi päť 

dobročinných projektov, ktoré nominovali zamestnanci spoločnosti (ďalej len „Nominované 

projekty“). O tom, v akom pomere bude uvedená suma medzi Nominované projekty rozdelená, 

rozhodne vo verejnom hlasovaní široká verejnosť.  

 

III. Pravidlá hlasovania 

1. Verejné hlasovanie prebieha od 26. marca 2021 do 26. apríla 2021 vrátane (ďalej len „čas 

konania hlasovania“), a to prostredníctvom online hlasovania na webovej stránke 

https://www.softip.sk/sk/30-rokov/ (ďalej len „Webová stránka“). 

2. Hlasovania sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá riadne vyplní 

hlasovací formulár na Webovej stránke a udelí spoločnosti SOFTIP súhlas so spracovaním 

osobných údajov (ďalej len „hlasujúci“). Osoby mladšie ako 18 rokov budú z hlasovania 

vylúčené. 

3. Hlasovať môže hlasujúci prostredníctvom Webovej stránky tak, že podľa inštrukcií 

uvedených na Webovej stránke si v hlasovacom formulári vyberie jeden projekt, ktorému 

chce odovzdať svoj hlas, vyplní všetky povinné polia hlasovacieho formulára označené 

hviezdičkou, zaškrtne políčko so súhlasom so spracovaním osobných údajov a klikne na 

tlačidlo „Hlasovať“.  

https://www.softip.sk/sk/30-rokov/
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4. Každý hlasujúci môže hlasovať iba jedenkrát, vyplnením jedného hlasovacieho formulára, na 

základe ktorého je oprávnený udeliť iba jeden hlas jednému projektu. V prípade 

viacnásobného zapojenia sa do hlasovania rovnakého hlasujúceho bude uznané len prvé 

hlasovanie. Všetky ďalšie prípadné pokusy o hlasovanie nebudú do hlasovania zaradené a 

sú neplatné. 

5. Neplatné sú takisto hlasovacie formuláre vyplnené v rozpore s týmito Pravidlami a 

inštrukciami uvedenými na Webovej stránke a hlasovacie formuláre doručené 

Usporiadateľovi mimo času konania hlasovania. 

6. Po skončení času konania hlasovania, budú všetky hlasy spočítané, pričom konečný súčet 

hlasov bude podkladom pre stanovenie konkrétnej sumy peňazí, ktorá bude darovaná 

jednotlivým Nominovaným projektom. Celkovú sumu 15 000 EUR rozdelí Usporiadateľ medzi 

Nominované projekty v pomere zodpovedajúcom ich percentuálnemu podielu pridelených 

hlasov na celkovom súčte hlasov. 

7. Výsledky hlasovania uverejnení Usporiadateľ na Webovej stránke projektu 

https://www.softip.sk/sk/30-rokov/ a na svojich sociálnych sieťach najneskôr do 26. mája 

2021. 

 

IV. Pravidlá súťaže o výhry pre hlasujúcich 

1. V čase konania hlasovania budú mať hlasujúci, ktorí splnia podmienky stanovené v ďalších 

bodoch týchto Pravidiel, možnosť zapojiť sa do súťaže o výhry pre hlasujúcich (ďalej aj 

„súťaž“). Súťaž prebieha od 26. marca 2021 do 26. apríla 2021 vrátane. 

2. Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s doručovacou adresou na 

území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, ktorá akceptuje a splní pravidlá súťaže 

o výhry pre hlasujúcich. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom 

alebo inom podobnom vzťahu k Usporiadateľovi, ani osoby im blízke.  

3. Podmienkou účasti v súťaži je platné hlasovanie podľa čl. III. týchto Pravidiel a zaškrtnutie 

políčka so súhlasom s účasťou v súťaži o výhry pre hlasujúcich.  

4. Výhrami v súťaži sú tri vecné ceny (notebook, tablet a smartfón), ktoré do súťaže venoval 

Usporiadateľ. Každý účastník súťaže môže vyhrať iba jednu vecnú výhru. 

5. Určenie výhercov jednotlivých výhier prebehne žrebovaním pri zachovaní princípu 

náhodného výberu. Meno a priezvisko výhercov súťaže uverejní Usporiadateľ na Webovej 

stránke projektu https://www.softip.sk/sk/30-rokov/ a na svojich sociálnych sieťach najneskôr 

do 26. mája 2021.  

6. Usporiadateľ bude informovať výhercov o výhre najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa 

rozhodnutia o výhre, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú hlasujúci uviedol 

https://www.softip.sk/sk/30-rokov/
https://www.softip.sk/sk/30-rokov/
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v hlasovacom formulári a požiada ho o oznámenie kontaktných údajov vrátane telefónneho 

čísla a korešpondenčnej adresy na doručenie výhry. Usporiadateľ odovzdá výhercovi výhru 

najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Ak výherca 

neodpovie v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, jeho nárok na výhru 

prepadá bez nároku na náhradu. Usporiadateľ následne zabezpečí žrebovanie náhradného 

výhercu. Prevzatie výhry výherca potvrdí svojím podpisom na Preberacom protokole.  

7. Výherca si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná. Výhru nie je možné 

vymáhať súdnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. V prípade sporu o platnosti 

nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie Usporiadateľa.  

8. Usporiadateľ nie je zodpovedný za poškodenie výhier počas prepravy na adresy výhercov. 

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká súvisiace s používaním 

výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry 

výhercovi. 

9. Usporiadateľ  nehradí hlasujúcim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou 

v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté 

neuplatnením, nevyzdvihnutím alebo neprijatím výhry. 

10. Výhra v zmysle bodu 4 týchto pravidiel súťaže o výhry pre hlasujúcich  predstavuje pre 

výhercu – fyzickú osobu príjem podliehajúci platnej sadzbe dane z príjmu podľa § 8 ods. 1 

písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pričom podľa § 9 ods. 2 písm. m) 

uvedeného zákona je od dane z príjmov oslobodená výhra do výšky 350 €. O výške 

nepeňažnej výhry, ktorou je obstarávacia cena výhry (s DPH) bude Usporiadateľ výhercu 

v zmysle platného zákona informovať. Bremeno zaplatenia dane z príjmu vzniká výhercovi 

prevzatím výhry. 

 

V. Spracovanie osobných údajov 

1. Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov hlasujúci potvrdzuje, že sa zoznámil 

s Informáciami o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a. s., a to 

predovšetkým osobných údajov poskytnutých hlasujúcim za účelom hlasovania podľa článku 

III. týchto Pravidiel a účasti v súťaži podľa článku IV. týchto Pravidiel. 

2. Zapojením sa do hlasovania poskytuje hlasujúci Usporiadateľovi svoje osobné údaje 

uvedené v hlasovacom formulári v rozsahu: meno, priezvisko a emailová adresa. V prípade, 

že sa hlasujúci stane výhercom, súhlasí s poskytnutím svojej korešpondenčnej adresy a 

telefónneho čísla Usporiadateľovi za účelom doručenia výhry. Výherca ďalej súhlasí so 

zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a obec na Webovej 

stránke a na sociálnych sieťach spoločnosti SOFTIP. 

3. Hlasujúci súčasne berie na vedomie, že osobné údaje bude prostredníctvom svojich 

zamestnancov spracovávať priamo Usporiadateľ. Spracovanie osobných údajov bude 

https://www.softip.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/informacie-o-spracuvavani-ou/
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prebiehať automatizovane, a to formou zhromažďovania a ukladania údajov do internej 

databázy, ktorá bude prístupná výhradne Usporiadateľovi. Táto databáza bude využitá pre 

účely hlasovania podľa článku III. týchto Pravidiel a účasti v súťaži podľa článku IV. týchto 

Pravidiel. 

4. Zaškrtnutím políčka „Mám záujem o odber newslettra“ udeľuje hlasujúci Usporiadateľovi 

súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári za účelom zasielania 

informácií o novinkách, produktoch a službách Usporiadateľa, ďalej o podujatiach, ktoré 

Usporiadateľ organizuje, alebo na nich partnersky spolupracuje, a to formou elektronických 

správ zasielaných na e-mailovú adresu, ktorú hlasujúci uviedol v hlasovacom formulári. 

Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz v pätičke každého 

e-mailu zaslaného Usporiadateľom. 

5. Hlasujúci poskytuje svoje osobné údaje vedome a dobrovoľne. Svoj súhlas s poskytnutím 

osobných údajov a ich využívaním môže hlasujúci odvolať kedykoľvek písomne na adrese 

Usporiadateľa. 

 

VI. Všeobecné podmienky 

1. Účasťou na hlasovaní vyjadruje hlasujúci svoj súhlas s podmienkami hlasovania s výnimkou 

bodu IV týchto Pravidiel a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Platným zapojením sa do súťaže 

o výhry pre hlasujúcich v zmysle bodu IV týchto Pravidiel vyjadruje hlasujúci súhlas s 

pravidlami súťaže o výhry pre hlasujúcich a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 

2. V prípade nesplnenia podmienok hlasovania alebo podmienok pre súťaž o výhry pre 

hlasujúcich, alebo v prípade ich porušenia si usporiadateľ vyhradzuje právo vylúčiť týchto 

hlasujúcich z účasti na hlasovaní alebo z účasti na súťaži o výhry pre hlasujúcich, a to aj bez 

varovania. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení hlasujúcich aj v prípade, že 

zistí, alebo bude mať oprávnené podozrenie na podvodné alebo nečestné konanie zo 

strany hlasujúcich, najmä ak sa hlasujúci pokúšali skresliť celkové výsledky hlasovania alebo 

súťaže, a to akýmkoľvek spôsobom. 

3. Vylúčenie hlasujúceho z hlasovania má automaticky za následok aj vylúčenie hlasujúceho zo 

súťaže o výhry pre hlasujúcich, ak sa do nej zapojil. 

4. V prípade, ak bude z hlasovania alebo zo súťaže o výhry pre hlasujúcich vylúčený hlasujúci, 

ktorý sa stal výhercom výhry, zaniká mu okamihom jeho vylúčenia nárok na výhru a 

Usporiadateľ zabezpečí žrebovanie náhradného výhercu. Ak k vylúčeniu hlasujúceho z 

hlasovania alebo zo súťaže o výhry pre hlasujúcich dôjde po okamihu odovzdania výhry, je 

hlasujúci povinný na základe výzvy Usporiadateľa výhru vrátiť, a to v lehote do 5 

kalendárnych dní odo dňa, kedy bude tento hlasujúci na vrátanie výhry Usporiadateľom 

vyzvaný. V prípade, ak vrátanie výhry podľa predchádzajúcej vety nebude možné, alebo 

nebude možné vrátiť výhru v stave, v akom bola hlasujúcemu odovzdaná, je hlasujúci 
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oprávnený vrátiť namiesto výhry peňažné plnenie rovnajúce sa hodnote výhry v čase jej 

odovzdania hlasujúcemu. 

5. Tieto oficiálne Pravidlá hlasovania „SOFTIP 30“ a súťaže o výhry pre hlasujúcich sú k 

dispozícií na webovej stránke projektu https://www.softip.sk/sk/30-rokov/. Usporiadateľ si 

vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel. 

 

V Bratislave dňa 26. 03. 2021 

https://www.softip.sk/sk/30-rokov/

