
 

 

“Prvé kroky na trhu práce” 
(ďalej len „súťaž“) 

 
I. Podmienky účasti v súťaži 

 
a. Táto súťaž je zameraná na vyplnenie on-line dotazníka, ktorý je určený pre študentov 

a absolventov vysokých škôl v rámci prieskumu vykonávaného spoločnosťou Deloitte 
Audit s.r.o., IČO  31 343 414, zapísanej v Obchodnom regisri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel Sro, vložka: 4444/B, so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 
01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „usporiadateľ“). Cieľom prieskumu je 
zistiť pripravenosť absolventov na prácu po skončení vysokoškolského štúdia. 
 

b. Účastníkom súťaže je každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá v čase trvania 
súťaže pod svojim užívateľským menom zaregistruje do súťaže ako účastník akcie 
prostredníctvom stránky http://dexsurvey.deloitte.com?XID=70067 a vyplní celý 
dotazník na stránke a ktorá v on-line dotazníku uvedie svoju platnú e-mailovou adresu 
(ďalej len „účastník“). Z účasti sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa, zamestnanci 
iných Subjektov Deloitte v Slovenskej republike a ich blízke osoby v zmysle § 116 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

 
c. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore 

s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní 
niektoré podmienky súťaže pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia 
nepravdivých informácií), nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. 
Výhra v takomto prípade prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je 
oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju využiť na iné 
marketingové účely. Účastník súťaže bude vylúčený aj v prípade, že usporiadateľ zistí 
alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého 
konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému 
účastníkovi k získaniu výhry.  
 

d. Súťaž prebieha podľa týchto Pravidiel súťaže (ďalej len „pravidlá“). 
 

e. Získané údaje slúžia výlučne na účel prieskumu usporiadateľa. Výsledky prieskumu 
budú spracované pri zachovaní anonymity a usporiadateľ ich môže podľa svojho 
uváženia sprístupniť iným Subjektom Deloitte v strednej Európe, pričom výsledky sa 
môžu prezentovať komparatívne aj na regionálnej báze. 

 
f. Vyplnením on-line dotazníka  s vyplnenou platnou e-mailovou adresou vyjadruje 

účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 
 

II. Trvanie súťaže a miesto súťaže 
 

a. Súťaž sa uskutoční v dňoch od 22.4.2015 do 15.6.2015 (ďalej len „doba konania 
súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).  

b. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL 
adresou http://dexsurvey.deloitte.com?XID=70067 (ďalej len „súťažný web“). 

 
III. Výhry 

 
Všetci účastníci, ktorí uvedú do dotazníka platnú e-mailovú adresu budú zaradení do 
losovania o tieto výhry od usporiadateľa: 

 1x tablet iPad Air 2   

 1x dva lístky na festival Pohoda  

 4x poukážka na nákup kníh v kníhkupectve Martinus, každá v hodnote 50 EUR 

 Poradenstvo zo strany Deloitte na tému – „Ako sa pripraviť na pohovor a napísať si CV“ 
 
(ďalej len „výhry“) 
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IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov 
 

a. Účastník sa zapojí do súťaže tým, že vyplní dotazník a v dotazníku uvedie svoju 
platnú e-mailovú adresu.  
 

b. Vyplnením dotazníka a uvedením platnej e-mailovej adresy do dotazníku sa účastník 
automaticky dostáva do losovania o výhry.  
 

c. Losovanie o výhry bude uskutočnené usporiadateľom náhodným výberom zo 
všetkých účastníkov, ktorí v on-line dotazníku uviedli svoju platnú e-mailovou adresu. 
 

d. Jednotlivé výhry zaradené do losovania nepresiahnu celkovú hodnotu 1000 EUR. 
 

e. Výsledok losovania bude výhercovi oznámený elektronicky na ním poskytnutú e-
mailovú adresu najneskôr do 27.06.2015. Usporiadateľ zároveň s oznámením výhry 
vyzve výhercu, aby sa dostavil osobne si prevziať cenu v sídle usporiadateľa. 

 
V. Odovzdanie výhry výhercovi 

 
a. Výhry si budú môcť výhercovia prevziať do 30-tich dní odo dňa kedy im bol zaslaný e-

mail s oznámením, že sa stávajú výhercami. V prípade, že si výherca neprevezme 
cenu v sídle usporiadateľa do 30-tich dní od oznámenia výsledku, právo na prevzatie 
ceny výhercovi zaniká. 
 

b. V prípade výhry „Poradenstvo zo strany Deloitte“ kontaktuje výherca do 30-tich dní 
odo dňa kedy mu bolo e-mailom oznámené, že sa stáva výhercom tejto výhry 
usporiadateľa, za účelom dohodnutia termínu, kedy má byť výhercovi poskytnutá 
výhra, t.j. „poradenstvo zo strany Deloitte“. 

 
c. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku 

súťažiaceho na účasť v súťaži, či na výhru v súťaži od takéhoto účastníka nevyhnutné 
doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia veku účastníka). Ak účastník 
nepredloží na vyzvanie usporiadateľa požadované nevyhnutné doklady, bude zo 
súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech 
usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému účastníkovi, príp. ju použiť 
na iné marketingové účely.  

 
VI. Spracovanie osobných údajov  

 
a. Účastník berie na vedomie, že poskytnutie údajov uvedených v dotazníku, a teda 

účasť v súťaži je dobrovoľná. V prípade, ak má účastník má záujem zúčastniť sa 
súťaže je nevyhnutné, aby poskytol usporiadateľovi svoju platnú emailovú adresu, na 
ktorej ho bude môcť v prípade výhry usporiadateľ kontaktovať. V prípade, že sa 
účastníkom poskytnutá emailová adresa považuje za osobný údaj v zmysle 
príslušných právnych predpisov (za určitých okolností, zväčša ak obsahuje meno 
a priezvisko účastníka), udeľuje účastník usporiadateľovi súhlas so spracovaním 
osobných údajov v rozsahu uvedenom v týchto podmienkach. 
 

b. Odoslaním dotazníka s vyplnenou platnou e-mailovou adresou účastník udeľuje 
usporiadateľovi súhlas, aby usporiadateľ ako prevádzkovateľ, či už sám alebo 
prostredníctvom sprostredkovateľa iných Subjektov Deloitte a/alebo ich 
subdodávateľov, spracúval všetky v dotazníku vyplnené osobné údaje účastníka, 
v rozsahu najmä e-mailová adresa obsahujúca meno a priezvisko, názov vysokej 
školy, mesto kde účastník študoval na vysokej škole, za účelom stanovenom v bode 
1. písm e) týchto pravidiel súťaže, pričom tento súhlas udeľuje účastník na dobu  do 
splnenia účelu. Takisto účastník udeľuje usporiadateľovi súhlas na sprístupnenie a 
spracovanie ním poskytnutých údajov vyplnených v dotazníku iným Subjektom 
Deloitte .  
 



 

 

c. Účastník berie na vedomie, že podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) má najmä 
právo odoprieť poskytnutie osobných údajov, svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek 
odvolať, má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, ich 
blokovanie, likvidáciu a pod. Účastník si je vedomý, že usporiadateľ je povinný pri 
spracovávaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom o ochrane osobných 
údajov a že ako dotknutá osoba, má práva bližšie špecifikované v § 28 až § 30 tohto 
zákona. Tento súhlas účastníka platí až do odvolania. 

 
d. Informácie vyplnené účastníkom v dotazníku budú počas súťaže aj po skončení 

súťaže spracované a analyzované usporiadateľom anonymne, t.j. údaje vyplnené 
účastníkom nebudú môcť byť žiadnym spôsobom spájané s osobou účastníka.    

 
VII. Ostatné ustanovenia  

 
a. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa 

tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu. Usporiadateľ týmto 
nepreberá voči súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné 
plnenia zo strany usporiadateľa, než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. 

 
b. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj 

domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier právnou cestou nie je zo strany 
účastníkov súťaže možné. 

 
c. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť internetu alebo iných komunikačných 

zariadení. Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípadné technické problémy pri 
prenose dát elektronickými prostriedkami. 
 

d. Usporiadateľ ďalej nie je zodpovedný za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne 
v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou, usporiadateľ 
nezodpovedá za riziká spojené s prevzatím výhry, nepreberá voči výhercom žiadne 
iné záväzky než stanovené týmito pravidlami a výhercovia nemajú nárok na iné 
plnenia zo strany usporiadateľa než uvedené v týchto pravidlách. 

 
e. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Usporiadateľ si 

vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a 
zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu 
výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s 
pravidlami súťaže. 

 
f. Výhercovia môžu svoje prípadné nároky zo zodpovednosti za vady cien uplatňovať 

výlučne priamo prostredníctvom usporiadateľa. 
 

g. Pri spracovaní uchádzačmi poskytnutých údajov bude zachovaná ich anonymita. 
 

h. V zmysle § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení podliehajú 
výhry zdaneniu.   

 
i. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry usporiadateľ súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry, 

ktorou je obstarávacia cena výhry. V zmysle zákona o dani z príjmov výhry zo súťaže 
v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR za výhru, sú oslobodené od dane. Ak hodnota 
výhry presiahne 350,- EUR, je v zmysle slovenských právnych predpisov výherca 
povinný zaplatiť poistné na zdravotné poistenie za podmienok uvedených v zákone č. 
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Vyššie uvedený spôsob 
zdanenia môže podliehať zmenám v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych 
predpisov.  

 
j. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá a podmienky 

súťaže a zároveň je oprávnený súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a to s 



 

 

účinnosťou od okamihu uverejnenia v mieste konania súťaže a na internetovej 
stránke usporiadateľa www.deloitte.com. 

 
k. Ďalšie podmienky súťaže a právne vzťahy vzniknuté na základe tejto súťaže sa riadia 

právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na 
internetovej stránke www.deloitte.com.  

 
l.  „Subjekty Deloitte“ označuje nezávislé spoločnosti, v ktorých spolupracujú desiatky 

tisíc odborníkov, a poskytujú tak vybraným klientom služby v oblasti auditu, 
poradenstva, finančného poradenstva, riadenia rizík a daní. Tieto spoločnosti sú 
členmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), spoločnosti s ručením 
obmedzeným zárukou („private company limited by guarantee“) založenej podľa práva 
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Každá členská firma 
poskytuje služby v danej zemepisnej oblasti a riadi sa zákonmi a profesijnými 
predpismi príslušného štátu či štátov, v ktorom sa dané služby poskytujú. Samotná 
spoločnosť DTTL služby klientom neposkytuje. DTTL a členské firmy sú samostatné, 
rôzne právnické osoby, ktoré nemôžu zaväzovať ďalšie subjekty. Každá z týchto 
firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt pôsobiaci pod názvom 
Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu alebo ďalšími podobnými 
názvami. DTTL a každá členská firma DTTL má rôznu štruktúru, a to v súlade s 
príslušnými miestnymi právnymi predpismi, pravidlami či zvyklosťami, ako aj ďalšími 
okolnosťami a v danej oblasti zabezpečuje poskytovanie odborných služieb 
prostredníctvom svojich dcérskych a pridružených spoločností, resp. iných 
právnických osôb. 


