Pravidlá elektronickej aukcie
DRAŽBA REPREZENTAČNÉHO DRESU PETRA SAGANA
1. Základné ustanovenia
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Elektronická aukcia „Dražba dresu Petra Sagana“ je dobročinnou aktivitou portálu
Čas.sk, ktorej cieľom je prostredníctvom dobrovoľnej dražby (aukcie) získať
finančné prostriedky pre charitatívny projekt denníka Nový Čas, Srdce pre deti,
spravovaný Nadáciou Pontis. Účelom Srdca pre deti je pomáhať zlepšiť životnú
situáciu detí s vážnym zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Záštita Nadácie
Pontis je zárukou odovzdania každého získaného centa a prehľadného použitia
poskytovaných finančných prostriedkov od darcu. Spoločnosť Ringier Axel Springer
a.s. poskytuje technológiu a platformu s cieľom umožniť interakciu medzi darcom
(vydražiteľom) a príjemcami peňažných prostriedkov získaných z vydraženého
predmetu.
Organizátorom aukcie je Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., Ringier Axel Springer
Slovakia, a.s., so sídlom: Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 678 155,
zapísaná na Okresnom súde Braislava I, oddiel: Sa, vl. č.: 19/B.
Predmetom charitatívnej aukcie je cyklistický dres s vlastnoručným podpisom Petra
Sagana (ďalej len ako „Predmet“), ktorý Dražobníkovi poskytla spoločnosť
CORWIN a.s.
Internetový portál Čas.sk je elektronická platforma, ktorá umožní prevádzkovanie
internetovej aukcie a sprostredkuje párovanie ponuky prevádzkovateľa a dopyt
používateľov portálu za účelom kúpy dražobného predmetu – cyklistického dresu
s podpisom Petra Sagana (ďalej len ako „Predmet“) za podmienok určených
prevádzkovateľom internetovej stránky na adrese www.cas.sk.
Dražba dresu je elektronická aukcia, ktorej účelom je prechod vlastníctva Predmetu
elektronickej aukcie na základe ponuky zverejnenej na
www.cas.sk.
Dražobníkom je prevádzkovateľ aukcie, vydavateľstvo Ringier Axel Springer
Slovakia, a.s., ktorý sa obracia na vopred neurčený okruh Dražiteľov s výzvou na
podávanie ponúk do dražby cyklistického dresu, darovaného do aukcie partnerom
projektu, spoločnosťou CORWIN a.s. Na Dražiteľa, ktorý urobí najvyššiu ponuku,
prejde vlastnícke právo k reprezentačnému dresu.
Dražobníkom je spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia, ktorý vyzýva Dražiteľov
na elektronickú aukciu Predmetu, pričom táto elektronická aukcia má presne
stanovené podmienky ako čas trvania aukcie, vyvolávacia cena, pod ktorú nie je
možné draženú vec získať, popis dresu elektronickej aukcie a charitatívny účel, na
ktorý budú peňažné prostriedky získané z elektronickej aukcie použité.
Dražiteľ je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá
počas trvania elektronickej aukcie uskutoční záväznú cenovú ponuku, za účelom
vydraženia Predmetu do svojho vlastníctva.
Vydražiteľ je Dražiteľ, ktorý dal najvyššiu ponuku, t.j. ponúkol najvyššiu sumu za
Predmet elektronickej aukcie a získal tak právo nadobudnúť vydražený Predmet do
vlastníctva. Cenu, za ktorú bol Predmet vydražený, Vydražiteľ uhrádza v prospech
zbierkového účtu Srdce pre deti. Číslo účtu: SK1802000000003386417354,
variabilný symbol 148, do poznámky zadať email. SWIFT: SUBASKBX. Názov
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banky: VÚB, a.s.. Adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská
republika.
Vyvolávacia cena Predmetu (najnižšie podanie) je 1 € a pod túto cenu nie je možné
Predmet elektronickej aukcie vydražiť. Každé ďalšie minimálne podanie je
stanovené organizátorom aukcie na plus 1 € oproti poslednej ponuke.
Ponuka je ponuka Dražiteľa vyjadrená v peniazoch, za ktorú je ochotný kúpiť
Predmet elektronickej aukcie. Dražiteľ dáva Ponuku prostredníctvom portálu
www.cas.sk
Výťažok je suma vyjadrená v peniazoch dosiahnutá vydražením Predmetu
elektronickej aukcie.
Portál je internetová stránka www.cas.sk.
Pravidlá sú tieto pravidlá konania elektronickej aukcie prostredníctvom portálu
www.cas.sk

2. Dražobník
2.1

2.2

Organizátor aukcie, spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., je zároveň
Dražobníkom Predmetu ponúknutého do aukcie. Dražobník má vysporiadané všetky
práva k Predmetu aukcie a je oprávnený nakladať s Predmetmi aukcie na účely
vykonania elektronickej aukcie.
Dražobník prehlasuje, že:
a) je oprávnený dražiť Predmet e-aukcie,
b) práva Dražiteľa k Predmetu elektronickej aukcie nie sú obmedzené
spoluvlastníctvom Predmetu aukcie, predkupným právom, záložným právom,
zabezpečovacím prevodom práva ani inak zaťažené akýmikoľvek nárokmi tretích
osôb k Predmetom aukcie,
c) neuzatvoril zmluvu s treťou osobou, ktorou by Predmet elektronickej aukcie do
budúcnosti zaťažil záložným právom, predkupným právom, zabezpečovacím
prevodom práva alebo iným obmedzením v právach vlastníka;
d) na Predmet elektronickej aukcie si súdne, ani mimosúdne neuplatňujú tretie
osoby akékoľvek právne nároky a Predmet elektronickej aukcie nie je
predmetom súdneho sporu, výkonu rozhodnutia, exekučného konania alebo
iného súdneho, či správneho konania;

2.3
2.4

Dražobník nemôže byť súčasne Dražiteľom. Dražobník nie je oprávnený žiadnym
spôsobom v aukcii prihadzovať Ponuky na Predmety elektronickej aukcie.
Aukcia bude prebiehať na internetových stránkach prevádzkovaných
organizátorom, ktoré budú sprístupnené pod doménou www.cas.sk v dňoch
11.12.2017 - 17.12.2017.

3. Dražiteľ
3.1

3.2

Aukcie sa môže zúčastniť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má plnú
spôsobilosť na právne úkony a má záujem Predmet ponúkaný v elektronickej aukcii
vydražiť a nie je vylúčená z účasti na elektronickej aukcii z dôvodov uvedených
v ods. 3.2.
Dražiteľom nemôže byť osoba :

a) ktorá nemôže nadobúdať vlastnícke právo a iné práva k Predmetom
elektronickej aukcie podľa zákona č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon,
b) na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo voči ktorej bol zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ohľadne jej
majetku bolo opätovne potvrdené nútené vyrovnanie, a to po dobu troch rokov
od zrušenia konkurzu, jeho zamietnutia pre nedostatok majetku alebo do troch
rokov od skončenia opätovného vyrovnania;
c) ktorá v pozícii Vydražiteľa spôsobila zmarenie elektronickej aukcie Predmetu
zahrnutého v predchádzajúcej aukcii organizovanej spoločnosťou Ringier Axel
Springer Slovakia, a.s.
4. Predmet aukcie
4.1. Organizátor aukcie zverejní všetky skutočnosti, ktoré sú mu známe o stave
Predmetu elektronickej aukcie.
4.2. Popis Predmetu bude obsahovať fotografiu, aktuálnu cenu a dátum ukončenia
dražby.
5. Zapojenie dražiteľa do dražby
5.1
5.2

Podmienkou zapojenia sa do dražby Predmetu je ponúknutie a potvrdenie ceny,
ktorú sa Dražiteľ zaväzuje zaplatiť za Predmet dražby.
Podmienkou zaradenia ponuky do dražby je poskytnutie nasledovných údajov
Dražiteľa:
Meno a Priezvisko
Email
Telefónne číslo

5.3

Dražiteľ ponúknutím sumy a poskytnutím údajov vyjadruje svoj súhlas zapojiť sa
do dražby v charitatívnom projekte Dražba dresu s podpisom Petra Sagana a súhlas
s Pravidlami aukcie a berie na vedomie, že v prípade vydraženia Predmetu aukcie
mu vzniká povinnosť uhradiť Dražobníkovi sumu vo výške svojej víťaznej ponuky.

6. Priebeh elektronickej aukcie
6.1
6.2
6.3

6.4

Aukcia bude otvorená organizátorom aukcie, ktorý je zároveň Dražobníkom,
zverejnením vyvolávacej ceny 1 € pri Predmete dražby na stránke www.cas.sk.
Aukcia sa končí uzatvorením poslednej aukcie v termíne oznámenom organizátorom
aukcie.
Po zverejnení vyvolávacej ceny môžu Dražitelia prihadzovať svoje záväzné ponuky
prevyšujúce vyvolávaciu cenu prostredníctvom nástroja „Pridajte ponuku“,
„Potvrďte ponuku“ na internetovej stránke aukcie. O poradí ponúk s rovnakou
sumou rozhoduje čas ich doručenia. Organizátor si vyhradzuje právo kontaktovať
Dražiteľa na základe údajov uvedených vo formulári. Pokiaľ uvedené údaje nebudú
pravdivé, organizátor Dražiteľa vyradí z aukcie.
Ponuky môže Dražiteľ pridávať kedykoľvek v priebehu aukcie, čím vyjadruje
súhlas s nákupom za príslušnú cenu. Každý Dražiteľ môže v priebehu aukcie
prihadzovať neobmedzene. Platí, že platná je vždy najvyššia ponuka.

6.5

6.6
6.7

Po ukončení aukcie Predmetu systém organizátora vyhodnotí ponuky Dražiteľov a
určí poradie podľa výšky ich ponuky od najvyššej po najnižšiu. Vydražiteľom
draženého Predmetu sa stane Dražiteľ, ktorý poslal najvyššiu ponuku a ktorý
zároveň dodržal pravidlá aukcie.
Po ukončení aukcie daného Predmetu bude na portáli zverejnená informácia
o ukončení aukcie a o výške Výťažku vyjadrenom v eur.
Vydražiteľa o výsledku elektronickej aukcie informuje organizátor aukcie na emailovú adresu, ktorú zadal pri registrácii. Vydražiteľ obdrží informačný e-mail a
podklad pre uhradenie víťaznej ponuky, ktorá predstavuje kúpnu cenu vydraženého
Predmetu navrhnutú Vydražiteľom. Vydražiteľ je povinný podľa pokynov, ktoré sa
mu zobrazia v notifikačnom maile najneskôr do 2 pracovných dní uhradiť konečnú
cenu vo výške Výťažku z dražby na bankový účet uvedený v bode 1.7. tohto
štatútu ako aj na internetovej stránke https://www.srdcepredeti.sk/clanok/akodarovat v časti „prevod na účet“. Pokiaľ si Vydražiteľ v uvedenej lehote nesplní svoj
záväzok, organizátor aukcie je oprávnený vyzvať na úhradu ponúknutej ceny
Dražiteľa v poradí s druhou najvyššou ponukou, v súlade s poradím uvedeným v
Ukončení aukcie.

7. Doručenie vydražených predmetov elektronickej aukcie
7.1.

7.2.

8.
8.1

8.2

8.3

Po pripísaní ceny vydraženého Predmetu špecifikovanej v bode 6.8. pravidiel na
účet organizátora elektronickej aukcie Dražobník doručí Vydražiteľovi vydražený
Predmet elektronickej aukcie prostredníctvom kuriéra do 10 pracovných dní od
pripísania peňažných prostriedkov na účet organizátora elektronickej aukcie.
Elektronická aukcia na www.cas.sk je vzhľadom na jej charitatívny účel
organizovaná ako verejná udalosť. Organizátor má právo byť prítomný pri
odovzdávaní vydraženého Predmetu Vydražiteľovi. Vydražiteľ berie na vedomie, že
organizátor aukcie je oprávnený vyhotoviť z odovzdania vydraženého Predmetu
elektronickej aukcie obrazový alebo zvukovoobrazový záznam a takto vyhotovený
záznam rozširovať, prípadne zverejňovať v iných médiách za účelom propagácie
charitatívneho projektu Srdce pre deti.
Ochrana osobných údajov
Spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. spracováva osobné údaje v zmysle
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších prepisov
(ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Zhromažďovanie údajov sa
vykonáva v mene spoločnosti, ktorá je „prevádzkovateľom“ v zmysle Zákona o
ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ usporadúva dobrovoľnú elektronickú charitatívnu aukciu ( ďalej len
ako „aukcia“) na internetovej doméne www.cas.sk, v dôsledku čoho vzniká medzi
prevádzkovateľom a užívateľom, ktorý sa na stránke registruje ako Dražiteľ,
obchodný vzťah. Prevádzkovateľ zaručuje užívateľom, že osobné údaje, poskytnuté
prostredníctvom internetovej stránky www.cas.sk či zaznamenané iným spôsobom,
nebudú poskytnuté tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo pokiaľ na to
užívateľ sám neudelí súhlas.
Pre špecifické účely účasti v elektronickej aukcii alebo pre iné účely uvedené nižšie,
môže prevádzkovateľ zhromažďovať o užívateľoch nasledujúce údaje: meno,
priezvisko, e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu.

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Dobrovoľným poskytnutím údajov na internetovej stránke www.cas.sk, užívateľ
súhlasí v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so
spracovaním svojich osobných údajov informačným systémom prevádzkovateľa
automatizovanými prostriedkami v rozsahu a pre účely uvedené nižšie.
Prevádzkovateľ má právo spracovávať poskytnuté údaje po dobu nevyhnutnú pre
plnenie príslušného účelu spracovania osobných údajov a povinné archivovanie v
zmysle príslušných právnych predpisov bez toho, aby boli dotknuté povinnosti
prevádzkovateľa vyplývajúce z osobitých právnych predpisov. Udelenie súhlasu so
spracovaním osobných údajov formou poskytnutia údajov jej webovej stránke je
dobrovoľné a užívateľ má právo tento súhlas zrušiť doručením písomného
oznámenia o odvolaní súhlasu prevádzkovateľovi, alebo e-mailom na e-mailovú
adresu prevádzkovateľa: Ringier Axel Springer Slovakia a.s., Prievozská 14, 821 09
Bratislava.
Osobné údaje, ktoré sú vyžadované pri zapojení do aukcie, bude prevádzkovateľ
využívať výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov
vyplývajúcich z Pravidiel elektronickej aukcie a neposkytuje ich tretím osobám s
výnimkou
externého
dopravcu
z
dôvodu
bezproblémového
doručovania vydražených vecí. Prevádzkovateľ spracúva takto získané osobné
údaje osobnými výhradne v rozsahu stanoveného účelom spracúvania a ostatnými
požiadavkami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zhromaždené
osobné údaje prevádzkovateľ zabezpečuje proti zneužitiu. Hlavným účelom
spracovania osobných údajov je vykonávanie úkonov potrebných na uskutočnenie
obchodných transakcií súvisiacich s organizáciou elektronických aukcií, a z toho
vyplývajúcich čiastkových účelov spracúvania: overenie vykonania platby,
odoslanie vydražených predmetov, umožnenie užívateľovi profitovať z akejkoľvek
špeciálnej ponuky alebo akcie; poskytovanie služieb registrovaným užívateľom,
zasielanie požiadaviek o názor na produkty a služby prevádzkovateľa, vykonávanie
prieskumov spokojnosti užívateľov, zabezpečovanie a spracovania užívateľského
vyhľadávania a žiadostí o informácie o prevádzkovateľovi, poskytovania najnovších
informácií o produktoch a službách prevádzkovateľa, zlepšovania produktov a
služieb prevádzkovateľa pre užívateľa.
Zhromaždené osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím subjektom výlučne z
dôvodu umožnenia plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je samotný
užívateľ alebo na zabezpečenie všetkých výhod, ktoré užívateľ môže získať z
príslušných špeciálnych ponúk a reklamno-obchodných akcií. Spoločnosti
vykonávajúce doručovanie zásielok užívateľom majú prístup k osobným údajom
potrebným na vykonávanie týchto funkcií, ale nemôžu ich používať na žiadne iné
účely a sú povinné spracovávať údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Prevádzkovateľ nedoručuje užívateľom žiadnu spamovú poštu alebo nevyžiadané
e-maily, s výnimkou dôležitých informačných e-mailov alebo komunikácie, ku ktorej
udelil užívateľ súhlas. Vykonaním registrácie na www.cas.sk, prípadne potvrdením
súhlasu so na zasielaním reklamných informácií e-mailom, užívateľ vyjadruje svoj
súhlas so zasielaním reklamných e-mailov spoločnosti Ringier Axel Springer
Slovakia, a.s., ktorý môže kedykoľvek odvolať odoslaním e-mailu so žiadosťou o
zrušenie zasielania reklamných e-mailov na adrese prevádzkovateľa: Ringier Axel
Springer Slovakia a.s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava.
Pri prístupe na internetovú stránku www.cas.sk sa automaticky zaznamenávajú
niektoré informácie neosobného charakteru (použitý internetový prehliadač, počet
návštev, priemerný čas strávený na internetovej stránke, prezerané stránky). Tieto
informácie slúžia ako prieskum pre vyhodnotenie atraktivity, obsahu a funkčnosti

internetovej stránky. Takto zaznamenané údaje sa ďalej nespracovávajú, ani sa
neodovzdávajú tretím stranám, pokiaľ na to užívateľ neudelí súhlas.
9. Záverečné ustanovenia
9.1

9.2

9.3

Prevádzkovateľ nezodpovedá za dočasnú nemožnosť zúčastniť sa aukcie,
spôsobenú dočasným výpadkom a/alebo obmedzením prevádzky Portálu
v dôsledku technickej poruchy alebo inej nepredvídanej udalosti.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť zmeny týchto Pravidiel. Nové znenie
Pravidiel nadobudne platnosť a účinnosť okamihom ich uverejnenia na Portáli,
pokiaľ v novom znení nebude uvedený neskorší dátum účinnosti. Prevádzkovateľ
odporúča užívateľom Portálu pravidelne sa oboznamovať so znením Pravidiel.
Účasťou užívateľa na aukcií realizovanej na Portáli aj po účinnosti vykonaných
zmien Pravidiel, účasť v aukcii sa bude považovať za súhlas s novým znením
Pravidiel.
Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť ich uverejnením na Portáli dňa
11.12.2017.

