
SÚŤAŽ O JAZYKOVÝ KURZ ANGLI ČTINY
na Wimbledon School of English v Londýne

Pravidlá súťaže

„Súťaž o jazykový kurz angličtiny na Wimbledon School of English v Londýne  (ďalej len „súťaž“) organizuje Wimbledon 
School of English v Londýne.

Súťaže sa môže zúčastniť každý občan starší ako 16 rokov, ktorý v období od 7. 4.2014 do 30.4.2014 a pošle na email 
studium@studentagency.cz text v angličtine o 50tich slovách na tému, prečo by chcel študovať na Wimbledon School of 
English. Osoby mladšie ako 18 rokov musia mať pri účasti  v súťaži súhlas zákonného zástupcu.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci usporiadateľa a organizátora, ani osoby im blízke. V zmysle § 
116 Občianskeho Zákonníka. 

Mená výhercov dvojtýždňového jazykového kurzu budú dostupné na stránkach studentagency.sk v sekcii Novinky a 
špeciálne akcie najneskôr 31. 5. 2014. 

Do súťaže budú zaradení tí súťažiaci, ktorí splnia stanovené podmienky. Organizátor má právo výsledného  posúdenia 
splnenia stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi. Osoby, ktoré nesplnia podmienky účasti v súťaži, alebo 
ktoré budú konať v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Keď sa ukáže, že táto osoba sa i cez vyššie uvedené 
stala výhercom, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru.

Výhru získavajú súťažiaci, ktorí pošlú text o 50tich slovách v angličtine na email a ich text bude najoriginálnejšie a 
najkvalitnejšie. Do súťaže bolo vložené 5 dvojtýždňových jazykových kurzov vrátane študijného materiálu a registračného 
poplatku ZADARMO.

Každý z 5 výhercov získa dvojtýždňovej jazykový kurz (24 lekcií týždenne), študijné materiály na dobu štúdia a registračný 
poplatok ZADARMO v škole Wimbledon School of English. Kurz nemožno využiť počas júla a augusta. 

Výhercovia budú spoločnosťou STUDENT AGENCY kontaktovaní na emailovej adrese, z ktorej text pošlú. Keď výherca 
nepotvrdí výherný email a prevzatie výhry do 22.6.2014 do 18:00 hod., nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech 
školy Wimbledon School of English. . Účasť v súťaži ani výhru nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť 
finančne.

Klienti, ktorí sa zúčastnia súťaže podľa podmienok, súhlasia ďalej so zaradením ich emailovej adresy do databázy 
spoločnosti STUDENT AGENCY, s.r.o. ich následným spracovaním – ako je zasielanie obchodných oznámení 
prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov a to na dobu do 
odvolania súhlasu (maximálne na dobu 10tich rokov). Klient berie na vedomie, že má právo podľa zákona č. 22/2004 Z.z. na 
poskytnutie údajov a že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese Spoločnosti odvolať. Klient má právo prístupu k 
osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, zablokovaniu nesprávnych osobných údajov, ich likvidácii, atď.

Súťažiaci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú STUDENT AGENCY, s.r.o. svoj výslovný súhlas so 
spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, email, 
telefónne číslo), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej 
skončení. Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže a odovzdania výhry, t. j. pre potreby 



riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie 
účastníka súťaže. V zmysle §16 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len 
pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov 
STUDENT AGENCY, s.r.o., nie je schopné súťažiacemu riadne výhru odovzdať. Súhlas so spracovaním osobných údajov je 
platný po dobu nevyhnutnú pre účely realizácie výhry a archivácie podkladov pre daňové a účtovné účely, pokiaľ účastník 
súťaže nepožiada o ich vymazanie z databázy usporiadateľa súťaže.

STUDENT AGENCY nenesie zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri odosielaní alebo spracovaní e-mailu 
s odpoveďou na otázky a má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súťaže vrátane jej ukončenia. 
STUDENT AGENCY je oprávnená kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá, zloženie cien alebo ich hodnotu, či súťaž úplne zrušiť 
bez udania dôvodu a stanovenia náhrady, a to zverejnením zmeny na www.studentagency.sk. 

Tieto pravidlá sú platné a účinné od 4. 04. 2014.


