
Pravidlá spotrebiteľskej súťaže Nokian Tyres 
 

Kúpte si sadu letných alebo celoročných pneumatík a 
získajte tak šancu vyhrať lekciu jazdy pre dve osoby 

s legendárnym Mikom Häkkinenom! 
 

 
Na účasť v tejto súťaži (ďalej len „Súťaž“) sa vzťahujú nasledujúce Pravidlá 
spotrebiteľskej súťaže Nokian Tyres (ďalej len „Pravidlá“).  
 
 

1 Vyhlasovateľ a Organizátor 
 
Vyhlasovateľom a Organizátorom Súťaže je spoločnosť Nokian Tyres s.r.o., so 
sídlom Praha 4, V Parku 2336/22, Praha 4, PSČ 148 00, Česká republika, IČO 457 
94 375, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, 
oddiel C, vložka 11 311 (ďalej len „Nokian Tyres“). 
 
 

2 Územná pôsobnosť a Doba trvania Súťaže  
 

• Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky, a to v termíne od 
15. marca 2021 do 30. apríla 2021 (ďalej len „Doba trvania Súťaže“). 
 

• Prijímanie on-line registrácií (článok 4 týchto Pravidiel) končí dňom 30. 
apríla 2021 o 24:00 h. 

 
 

3 Účastník Súťaže 
 

• Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov 
s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky. 

 
• Zo Súťaže sú vylúčené všetky osoby v pracovnom či podobnom pomere 

k Nokian Tyres či iným spolupracujúcim osobám povereným zaistením 
Súťaže a osoby im blízke.  

 
• Zo Súťaže sú ďalej vylúčené osoby, ktoré nesplnia podmienky tejto 

Súťaže alebo porušia jej Pravidlá. 
 

• O vylúčení osoby zo Súťaže rozhoduje s konečnou platnosťou Nokian 
Tyres. 

 
 

4 Podmienky účasti v Súťaži 
 

• Pre účasť v Súťaži je potrebné splniť súčasne nasledujúce podmienky: 
 



v období od 15. marca 2021 do 30. apríla 2021 kúpiť sadu 
akýchkoľvek (4) letných alebo celoročných pneumatík značky 
Nokian Tyres (ďalej len „Pneumatiky“), a to on-line alebo v 
niektorej z kamenných predajní predajcov pneumatík značky 
Nokian Tyres so sídlom v Slovenskej republike. 

 
a 

 
zaregistrovať sa na stránkach Nokian Tyres 
www.nokiantyres.cz/letna-sutaz2021, nahrať tam fotografiu 
účtenky a uchovať si jej originál. 

 
• Každá účtenka môže byť v Súťaži uplatnená len raz. 

 
• Opakovaná účasť v Súťaži je možná, a to uskutočnením opätovného 

nákupu sady akýchkoľvek Pneumatík podľa týchto Pravidiel. 
 
 

5 Výhra a jej odovzdanie 
 

• Účastníci Súťaže môžu vyhrať nasledujúce ceny: 
 

Hlavná výhra – Lekcia jazdy s Mikom Häkkinenom v Českej republike pre 
dvoch vodičov (miesto a čas plnenia, vrátane ubytovania, stravy a 
dopravy na miesto určenia a späť, budú výhercovi spresnené podľa 
epidemiologickej situácie v Českej republike, v dostatočnom časovom 
predstihu). 
 
Vedľajšia výhra – Voucher na zakúpenie e-biku v hodnote 2.500, - Eur v 
e-shope www.ebike-expert.sk 

 
• Výhercovia, vrátane 1. a 2. náhradníka, budú určení žrebovaním. Žrebovanie 

prebehne do 7. mája 2021. Mená výhercov budú oznámené do 20. 5. 2021 
vrátane na súťažnej stránke www.nokiantyres.cz/letna-sutaz2021. 

• Pokiaľ niektorý z výhercov do 30.5.2021 do 24:00 h nezareaguje, 
propadá výhra náhradníkovi, ktorý bude určený taktiež žrebovaním tak, 
ako je uvedené vyššie. 
 

• Nokian Tyres si vyhradzuje právo kontroly účtenky. Podmienkou získania 
výhry vyžrebovaným účastníkom alebo náhradníkmi je zhoda údajov na 
uschovanej a nahranej účtenke. 

 
 

6 Ochrana osobných údajov 
 

• Účasťou v tejto Súťaži účastník udeľuje súhlas so spracovaním 
poskytnutých osobných údajov pre realizáciu tejto Súťaže. Poskytnutie 
osobných údajov za účelom organizácie tejto Súťaže je dobrovoľné, avšak 
pre účasť v Súťaži je nevyhnutnou podmienkou. 

 

http://www.nokiantyres.cz/letna-sutaz2021


• Správca osobných údajov 
Nokian Tyres s.r.o. je správcom osobných údajov účastníka. Pokiaľ má 
účastník akékoľvek otázky ohľadne ochrany svojich osobných údajov, 
môže sa obrátiť na adresu Nokian Tyres s.r.o., V Parku 2336/22, 148 00 
Praha 4, Česká republika. 
privacy@nokiantyres.com 

 
• Zhromažďované údaje 

Nokian Tyres zhromažďuje len údaje v rozsahu vyžiadanom pri registrácii 
do Súťaže, t.j. meno a priezvisko a kontaktné údaje (adresa, e-mail, 
telefónne číslo). 
 

• Účel spracovania osobných údajov 
Osobné údaje účastníka sú spracovávané výhradne za účelom organizácie 
Súťaže, čo zahrnuje predovšetkým (nie výlučne) identifikáciu účastníkov, 
organizáciu a vyhodnotenie Súťaže, komunikáciu s účastníkmi, odovzdanie 
výhry. 

 
• Právny základ pre spracovanie osobných údajov 

Nokian Tyres bude poskytnuté osobné údaje účastníka spracovávať 
predovšetkým z dôvodu plnenia zmluvy o účasti v Súťaži. 

 
• Zverejňovanie a prenos osobných údajov účastníka 

Nokian Tyres spracováva osobné údaje účastníka len v rámci Európskej 
únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Všetky 
spoločnosti Skupiny Nokian Tyres majú prístup k osobným údajom 
účastníka. 

 
• Uchovávanie osobných údajov 

Doba spracovania osobných údajov je doba trvania Súťaže a ďalej po dobu 
jedného (1) roka po jej skončení. Po uplynutí tejto doby môže Nokian Tyres 
spracovávať osobné údaje len v prípade, že ich dlhšie uchovávanie bude 
odôvodnené zákonom či účelom oprávnených záujmov Nokian Tyres, 
predovšetkým ochranou právnych nárokov. 

 
• Technické a organizačné opatrenia 

Spoločnosť Nokian Tyres zaviedla zodpovedajúce technické a organizačné 
bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov účastníka pred 
náhodnou či úmyselnou manipuláciou, čiastočnou či úplnou stratou, resp. 
zničením, a aby zabránila neoprávnenému prístupu tretích strán 
k osobným údajom účastníka. 

 
• Práva účastníka 

Účastník má práva podľa príslušnej právnej úpravy, t.j. ide hlavne o 
nasledujúce práva: 
 

Účastník má právo kedykoľvek odvolať už skôr udelený súhlas so 
spracovaním jeho osobných údajov.  

 

mailto:privacy@nokiantyres.com


Účastník má právo na prístup k osobným údajom, ktoré o ňom 
spoločnosť Nokian Tyres zhromaždila. V prípade, že údaje sú 
nepresné, má právo na ich opravu či doplnenie. 

 
Účastník má právo byť zabudnutý. To znamená, že môže požiadať o 
výmaz svojich osobných údajov. Je však nutné mať na pamäti, že 
v niektorých prípadoch môžu existovať právne základy na 
spracovanie a uchovávanie osobných údajov účastníka, napr. za 
účelom plnenia zákonných povinností. 

 
Pokiaľ sa účastník domnieva, že je spracovanie jeho osobných 
údajov nekonzistentné alebo v rozpore s platnými zákonmi o 
ochrane osobných údajov, môže túto skutočnosť nahlásiť na 
privacy@nokiantyres.com. 

 
Pokiaľ má účastník akékoľvek otázky alebo si želá uplatniť svoje 
práva, môže kontaktovať spoločnosť Nokian Tyres na adrese 
privacy@nokiantyres.com. 

 
7 Všeobecné ustanovenia 

 
• Všetky dane z výhry budú uhradené spoločnosťou Nokian Tyres. 

 
• Nokian Tyres si vyhradzuje právo pozmeniť Pravidlá a/alebo Súťaž 

zmeniť či zrušiť, a to kedykoľvek počas jej trvania. 
 

• Výhru nie je možné reklamovať ani zmeniť jej typ či variant. Na výhru 
nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou.  
 

• Nokian Tyres nenesie zodpovednosť za prípadné riziká a záväzky 
súvisiace s výhrou. 
 

• Nokian Tyres má právo zo Súťaže vylúčiť účastníka pri podozrení 
z podvodného konania a/alebo obchádzania týchto Pravidiel.  
 

• Nokian Tyres má právo overiť plnenie týchto Pravidiel účastníkmi 
Súťaže. 
 

• Účasťou v Súťaži vyjadruje účastník súhlas s týmito Pravidlami a 
podmienkami Súťaže. 

 
• V prípade, že niektoré ustanovenie týchto Pravidiel Súťaže je alebo sa 

stane neplatným, ostatné ustanovenia zostávajú v plnej platnosti.  
 

• Pravidlá Súťaže sú k dispozícii na webových stránkach 
www.nokiantyres.cz/letna-sutaz2021. 

 
Praha, 12.3.2021 
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