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ŠTATÚT SÚŤAŽE „SÚŤAŽ O ZBRAŇ RUGER 2021“ 
 
Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „SÚŤAŽ O ZBRAŇ RUGER 
2021“ (ďalej aj ako „súťaž“) na kamennej predajni vyhlasovateľa súťaže, ktorým je  
JAGER land, spol. s r.o. (ďalej len „štatút“). Promo a reklama súťaže (spolu so 

zvrejnením tohto vyhlásenia) budú zabezpečené prostredníctvom webovej 
a facebookovej stránky vyhlasovateľa súťaže. 
 

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE  
 

Obchodné meno: JAGER land, spol. s r.o. 
Sídlo spoločnosti: Sebedražská cesta 2860/17C 

971 01  Prievidza  
IČO: 48078042 

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu 
Trenčín 

Číslo zápisu v registri: Oddiel: Sro 
Vložka číslo: 31393/R 

DIČ: 2120007549 
IČ DPH: SK2120007549 

 
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“) 

 
II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE 

 
i. Účelom súťaže je podpora predaja ako i zvýšenie návštevnosti a povedomia o 

kamennej predajni.  
 
ii. Táto súťaž je určená pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v 

pravidlách súťaže. Poskytovateľom výhry je vyhlasovateľ súťaže. 
 

iii. Predmetom súťaže je nákup tovaru v minimálnej hodnote 50€. Nákup musí byť 
zrealizovaný v priestoroch predajne JAGERLAND (presná adresa: JAGERLAND, 
Bojnická cesta 45D, 971 01  Prievidza, kde je zriadená prevádzkareň spoločnosti 
JAGER land, spol. s r.o.). Typ, ani druh sortimentu, ktoré je nutné si pre účely 
zaradenia do Súťaže zakúpiť, nie sú definované.  

 
III. LEHOTA SÚŤAŽE 

 
i. Súťaž trvá odo dňa 6.9.2021 od 00:01 hod. do dňa 15.10.2021 do 23:59 hod. Do 

súťaže, v súlade s podmienkami určenými v tomto štatúte, je možné sa zapojiť 
najneskôr dňa 15.10.2021 (vrátane). 
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IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI 
 

i. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a spĺňa 
všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „Súťažiaci“).  

 
ii. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere, alebo 

v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru, vo vzťahu k vyhlasovateľovi 
súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto 
odseku v zmysle definície blízkej osoby podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v platnom znení.  

 
iv. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o ceny v prípade, ak splní 

tieto požiadavky (všetky súčasne): 
a.  v lehote podľa Článku III. tohto štatútu v priestoroch predajne 

JAGERLAND uskutoční nákup tovaru v minimálnej hodnote 50€ 
(presná adresa: JAGERLAND, Bojnická cesta 45D, 971 01  Prievidza, 
kde je zriadená prevádzkareň spoločnosti JAGER land, spol. s r.o.). 
Typ, ani druh sortimentu, ktoré je nutné si zakúpiť pre zaradenie do 
súťaže, nie sú definované.  

b. vyplní Zlosovací lístok a následne ho vhodí do urny na zlosovacie 
lístky (umiestnená v priestoroch predajne).  

 
v. Každý súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže. 
 
vi. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do 

mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu 
cenu, alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži. 

 
vii. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle 

štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu . 
 
viii. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať 

podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.  
 
ix. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook 

voči nemu nemá žiadne záväzky. 
 
x. Zúčastnením sa v Súťaži Súťažiaci vyjadruje zároveň svoj súhlas s týmto 

Štatútom. 
 

xi. Okrem splnenia vyššie uvedených podmienok je podmienkou účasti v Súťaži 
najmä registrácia = (i) vyplnenie Zlosovacieho lístka a jeho odovzdanie do urny 
pre zlosovacie lístky umiestnenej v priestoroch predajne JAGERLAND. Vyplnením 
a odovzdaním Zlosovacieho lístka dôjde zároveň k súhlasu s podmienkami 
Súťaže obsiahnutými v Štatúte, a (ii) k udeleniu súhlasu so spracovaním 
osobných údajov v rozsahu tak, ako je uvedené v prílohe č.1 tohto Štatútu. 
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xii. Zlosovací lístok obsahuje údaje nevyhnutné na identifikáciu Súťažiaceho, t.j. 
meno, priezvisko, email, telefónne číslo, a číslo pokladničného bloku z predajne 
JAGERLAND (ďalej len „Pokladničný blok“). 
 

xiii. Súťažiaci sa zúčastňuje Súťaže a žrebovania so všetkými Zlosovacími lístkami, 
ktoré zaregistroval počas celého trvania Súťaže. 
 

xiv. Súťažiaci sa zúčastňuje Súťaže a žrebovania s každým pokladničným blokom nad 
50€, ktorý registroval prostredníctvom Zlosovacieho lístka v čase od 6.9.2021 do 
15.10.2021. 
 

xv. Súťažiaci je oprávnený zúčastniť sa Súťaže len s jedinečným Pokladničným 
blokom, ktorý nemôže registrovať iný Súťažiaci.  

 
 

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE 
 
i. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny: 
 

- Zbraň RUGER American Rifle Predator, cal. 6,5 v hodnote 600,00 € s DPH 
(ďalej len „hlavná cena“), 

- Vábnička na jelene Weisskirchen v hodnote 120,00 € s DPH 
(ďalej len „cena č. 2“), 

- 24ks 0,5l plechovky pivka JAGERLAND v hodnote 30,00 € s DPH 
 (ďalej len „cena č. 3“).  

 
(hlavná cena, cena č. 2 a cena č. 3 ďalej spolu aj ako „ceny“) 

 
ii. Hodnota hlavnej ceny je 600,- EUR (slovom: šeťsto 0/100 eur).  

 
iii. Hodnota ceny č. 2 je 120,- EUR (slovom: jednostodvadsať 0/100 eur).  
 
iv. Hodnota ceny č. 3 je 30,- EUR (slovom: tridsať 0/100 eur).  
 
v. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom 

znení  peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: 
tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné 
zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v 
platnom znení. Podľa vyššie opomenutého Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov sú v čase vydania tohto Štatútu od dane oslobodené prijaté ceny v 
hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. 

 
 
 
 
 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20170201
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20170201
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/20170601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/20170601
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VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE 
 
i. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle 

štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherci“), bude prebiehať najneskôr dňa 
20.10.2021 v priestoroch predajne Jagerland. 
 

ii. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov 
vykoná štatutárny orgán (konateľ) a zamestnanec vyhlasovateľa súťaže.  

 
iii. Vyžrebovaný bude jeden výherca hlavnej ceny, jeden výherca ceny č. 2 a jeden 

výherca ceny č. 3. Každý súťažiaci má v rámci súťaže nárok len na 1 cenu. 
V prípade opakovaného vyžrebovania súťažiaceho, ktorý už cenu získal, 
prebehne žrebovanie ešte raz (v prospech súťažiacich, ktorí zatiaľ vyžrebovaní 
neboli a sú teda bez výhry). 

 
iv. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky a e-mailom o výhre ceny, 

a to do 5 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční 
v priestoroch predajne JAGERLAND (Bojnická cesta 45D, 971 01  Prievidza) v čase 
dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom. Každý výherca sa pri 
preberaní výhry musí preukázať pokladničným blokom z predajne JAGERLAND 
(v hodnote 50€ a viac), ktorého údaje uviedol na Zlosovacom lístku. 

 
v. V prípade výhry hlavnej ceny je túto výhercovi možné odovzdať len pokiaľ  je 

držiteľom zbrojného preukazu (!), pričom táto skutočnosť sa vyznačuje priamo 
na Zlosovacom lístku. V prípade, ak výherca hlavnej ceny nie je držiteľom 
zbrojného preukazu, nie je mu túto možné odovzdať. V takomto prípade 
výherca stráca nárok na výhru a bude vyžrebovaný náhradník. 

 
vi. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny, alebo cenu odmietne, 

alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra 
prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.  

 
vii. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.  
 
viii. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch (napr. posúdenie 

splnenia podmienok zúčastniť sa Súťaže) rozhodnúť s konečnou platnosťou. 
 
ix. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhry a akékoľvek 

prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhry. Akékoľvek vady výhry, alebo 
škodové nároky v súvislosti s užívaním výhry, je výherca povinný uplatniť si 
u predajcu predmetu výhry, prípadne u jeho výrobcu. 
 

x. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom 
v súvislosti s prijatými cenami. 
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VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

i. Súťažiacemu sa pred registráciou v Súťaži dáva na vedomie, že:  
a. pre účely Súťaže je nevyhnutné spracúvanie jeho osobných údajov 

požadovaných v Zlosovacom lístku  
b. zároveň sa mu dávajú na vedomie Podmienky spracúvania osobných 

údajov Súťažiacich (ďalej len „Podmienky“), ktoré tvoria prílohu č.1 tohto 
Štatútu. Pre účasť v Súťaži je Súťažiaci povinný udeliť súhlas so 
spracúvaním osobných údajov za podmienok upravených 
v Podmienkach. 
 

ii. V prípade odvolania súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním údajov alebo 
žiadosťou o ich vymazanie pred vyhodnotením Súťaže, stráca takýto Súťažiaci 
oprávnenie zúčastniť sa Súťaže. 
 

iii. Súťažiaci udeľuje účasťou v Súťaži súhlas k emailovému a telefonickému 
kontaktovaniu pre účely odovzdania výhry. 
 

iv. Súťažiaci udeľuje svojou účasťou v Súťaži Vyhlasovateľovi súťaže súhlas 
s uverejnením svojho mena a priezviska v súvislosti so zverejnením výhercov na 
www-stránke Súťaže, v e-mailovom newsletteri a na facebookovej fan-page 
spoločnosti JAGER land, spol. s r.o. Tento súhlas udeľuje bez vecného, územného a 
časového obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. 
 

v. V prípade voľby pri registrácii môže Súťažiaci vysloviť v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom 
znení neskorších predpisov súhlas so zasielaním marketingových správ 
prostredníctvom e-mailov na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii do 
súťaže. Pôvodcom týchto e-mailov bude Vyhlasovateľ súťaže, pričom e-mail môže 
mať informačný alebo reklamný charakter o produktoch a aktivitách vyhlasovateľa 
súťaže. Takýto súhlas bude udelený na dobu 10 rokov od jeho udelenia. Nesúhlas so 
zasielaním týchto správ môže Súťažiaci kedykoľvek oznámiť elektronicky zaslaním e-
mailu Vyhlasovateľovi súťaže na info@jagerland.sk, alebo prostredníctvom 
hyperlinku v jednotlivej e-mailovej správe (newsletteri). Pre účely takejto 
marketingovej komunikácie sa bude od Súťažiaceho vyžadovať udelenie súhlasu so 
spracovaním osobných údajov pre marketingové účely a to za podmienok 
upravených v prílohe č.1 tohto Štatútu. 
 

vi. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť 
vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude  
vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä 
vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky 
výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných 
prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži.  Neudelenie súhlasu podľa 
tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani podmienkou na odovzdanie 
ceny. 
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VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

i. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, 
nesmie sa súťaže zúčastniť. 

ii. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať 
súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie 
súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke, alebo na svojej 
facebookovej fan-page. 

iii. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani 
riadená spol. Facebook a nie je s ňou nijako spojená. 

 
V Prievidzi, dňa 5.9.2021 
 

 

Vyhlasovateľ súťaže: 
 
 
 
 

 

 _______________________ 
JAGER land, spol. s r.o. 
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Príloha č.1– Podmienky spracúvania osobných 
údajov Súťažiacich 

  
1) Úvodné ustanovenia 
 

Nižšie uvádza Vyhlasovateľ súťaže Podmienky spracovania osobných údajov Súťažiacich 
(ďalej len „Podmienky“) Vyhlasovateľom súťaže pri účasti v Súťaži, nakoľko spracovanie 
osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v Súťaži. V týchto Podmienkach 
sa primerane používajú pojmy definované v Štatúte súťaže. 
 
Podmienky vychádzajú z (i) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a (ii) 

zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „Zákon“). 
 

Súťažiaci pred svojou účasťou v Súťaži musí udeliť súhlas s týmito Podmienkami, ktoré sú 
súčasťou Štatútu.  
 

2) Účel spracovania 

 
Súťažiaci účasťou v Súťaži, t.j. registráciou – vyplnením a odovzdaním Zlosovacieho 
lístka, prejavením súhlasu so Štatútom súťaže, berie na vedomie, že je nutné 
spracúvanie jeho osobných údajov podľa týchto Podmienok. A to za účelom organizácie, 
vyhodnotenia a kontroly dodržiavania pravidiel Súťaže, ako i pre účel odovzdania výhry. 
 
3) Právny základ 

 
Právnym základom spracúvania osobných údajov Súťažiacich je poskytnutie súhlasu 
Súťažiaceho (dotknutej osoby) so spracúvaním osobných údajov, a to v zmysle čl. 6 ods. 
1 písm. a) GDPR, pri registrácii v Súťaži. Súťažiaci nie je povinný svoje osobné údaje do 
Zlosovacieho lístka poskytnúť ani udeliť súhlas s ich spracúvaním. V takom prípade (t.j. 
bez poskytnutia svojich osobných údajov a udelenia súhlasu s ich spracovaním) nie je 
možné zaradiť Súťažiaceho do Súťaže.  

 

4) Rozsah spracúvaných osobných údajov 
 
[pre účel účasti v Súťaži] 
Pre účasť v Súťaži je nevyhnutné, aby Súťažiaci poskytol Vyhlasovateľovi súťaže, a aby 
Vyhlasovateľ súťaže následne spracoval, tieto osobné údaje: 
 
Meno a priezvisko 

E-mailová adresa 

Telefónne číslo 
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[pre účel odovzdania výhry] 
V prípade výhry a po kontaktovaní zo strany Vyhlasovateľa súťaže, bude pre účely 
odovzdania výhry nevyhnutné, aby Súťažiaci poskytol Vyhlasovateľovi súťaže, a aby 
Vyhlasovateľ súťaže následne spracoval, tieto osobné údaje: 
 

Meno a priezvisko 
E-mailová adresa 
Telefónne číslo 
 
[pre účel marketingovej komunikácie] 
Pokiaľ Súťažiaci prejavil súhlas so zasielaním reklamných e-mailov, v takom prípade 
Vyhlasovateľ súťaže spracúva pre tento účel výlučne tieto osobné údaje: 
 

E-mailová adresa  
 
Súťažiaci nebude v súvislosti s marketingom predmetom profilovania alebo 
automatizovaného spracúvania osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku 
individuálnym potrebám. 
 
Poskytnuté údaje je možné meniť u Vyhlasovateľa súťaže oznámením prostredníctvom 

e-mailu na adresu info@jagerland.sk. 
 
5) Doba uchovávania 
 
Osobné údaje Súťažiaceho budú spracúvané po dobu trvania Súťaže a 6 mesiacov po jej 
skončení za účelom kontroly splnenia podmienok Súťaže. Po uplynutí tejto doby budú 
osobné údaje uchovávané len v nevyhnutne obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej 

kontroly Súťaže zo strany orgánu dozoru. 

 
Osobné údaje spracúvané na účely marketingovej komunikácie budú spracúvané po 
dobu 10 rokov.  
 
6) Ďalšie podmienky spracúvania 

 
Vyhlasovateľ súťaže nebude poskytovať spracúvané osobné údaje tretím osobám, aby 

ich spracúvali pre seba. Vyhlasovateľ súťaže nebude vykonávať prenos spracúvaných 
údajov do tretích krajín. 
 
Verejným orgánom sa poskytnú spracúvané údaje len v zákonom stanovených 
prípadoch a v zákonom stanovenom rozsahu. 
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7) Podmienky ochrany spracúvaných údajov 
 

Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané v papierovej podobe (archivácia 
vyplnených Zlosovacích lístkov). Osobné údaje pre marketingové účely (e-mailová 
adresa) budú spracúvané a uchovávané v elektronickej podobe.  
 

Vyhlasovateľ súťaže zabezpečil také bezpečnostné opatrenia (technické a procesné), aby 
osobné údaje Súťažiacich v najväčšom rozsahu chránil pred neželaným prístupom, 
zneužitím alebo odcudzením.  
  
8) Práva Súťažiaceho – dotknutej osoby 
 
Súťažiaci bude mať v súvislosti s jeho spracúvanými údajmi práva obsiahnuté v článku 
12–23 GDPR, a to najmä nasledujúce práva: 

 
a) právo na informácie a transparentnosť spracúvania – Súťažiaci má právo od 
Vyhlasovateľa súťaže kedykoľvek požadovať informácie o spracúvaných údajoch a 
ďalších parametroch a podmienkach ich spracúvania (napr. o ich pôvode, príjemcoch 
alebo kategóriách príjemcov, ktorým sa tieto údaje odovzdávajú, o účele spracovania). 
 
b) právo na odvolanie súhlasu – súhlas na spracovanie osobných údajov môže dotknutá 

osoba kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov, s okamžitou platnosťou. 
 
c) právo na opravu údajov – Súťažiaci má právo na to, aby Vyhlasovateľ súťaže bez 
zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na 
účely spracúvania má Súťažiaci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj 
prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 
 

d) právo na vymazanie (na zabudnutie) a právo na obmedzenie spracúvania – Súťažiaci 

má právo na vymazanie jeho osobných údajov spracúvaných Vyhlasovateľ súťaže. Ak by 
výmaz odporoval príslušným právnym predpisom, namiesto vymazania všetkých 
spracúvaných údajov sa môže uskutočniť iba ich čiastočné vymazanie alebo zamknutie. 
V stanovených prípadoch máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania osobných 
údajov. 

 
e) právo na prenosnosť údajov – Súťažiaci môže požiadať Vyhlasovateľa súťaže o prenos 

svojich osobných údajov, ktoré spracúva, inému prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, 
bežnom a čitateľnom formáte a pokiaľ je to technicky realizovateľné. 
 
f) právo namietať – Súťažiaci má právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať proti 
spracúvaniu jeho osobných údajov založenom na oprávnenom záujme – pri spracúvaní 
na účely priameho marketingu. 
 

g) spracovanie údajov na uplatnenie dotknutých práv – v prípade, že s Vyhlasovateľom 

súťaže nadviaže Súťažiaci kontakt v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, 
uloží Vyhlasovateľ súťaže oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu, resp. Vaše meno, 
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priezvisko a Vaše telefónne číslo) pre vybavenie záležitosti. Údaje budú vymazané 
potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve Vyhlasovateľ súťaže 
obmedzí ich spracovanie v prípade, že na to existujú dôvody. 
 
h) právo na sťažnosť – Súťažiaci má právo podať Vyhlasovateľovi súťaže sťažnosť vo veci 
spracovania jeho osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava (ktorý vykonáva dozor), v 
prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv. 
  
9) Kontaktné údaje a uplatnenie práv Súťažiaceho 
 
Za účelom uplatnenia práv Súťažiaceho v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, 
resp. v prípade potreby kontaktu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, môže 
Súťažiaci kontaktovať Vyhlasovateľ súťaže elektronicky na e-mailovej adrese 

info@jagerland.sk, alebo poštou na adrese JAGERLAND, Bojnická cesta 45D, 971 01  
Prievidza. 
 
 


