
 

 
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE  

„League of Legends COF kampaň: Súťaž o 4-dňový zážitok na nezaplatenie na svetovom 
finále League of Legends Worlds 2021 v čínskom meste Shenzhen” 

 

Tento dokument stanovuje pravidlá súťaže "Mastercard Hitpoint Masters: Súťaž o 4-dňový 
zážitok na nezaplatenie na svetovom finále League of Legends Worlds 2021 v Shenzhen, 
Čína” (ďalej len „Súťaž”).  

 
 
1. ORGANIZÁTOR A USPORIADATEĽ  

Organizátorom Súťaže je McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL 
ADVERTISING AGENCY so sídlom Praha 2, Riegrovy sady č. p. 28, PSČ 120 00, IČO 17046041, 
spisová značka C 2080 vedená na Mestskom súde v Prahe (ďalej len „Organizátor”).  

 

Usporiadateľom Súťaže a prevádzkovateľom osobných údajov je Mastercard Europe SA, 
Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgicko.  

 

II. ČAS A MIESTO KONANIA  SÚŤAŽE 

Akcia prebieha od 4. 3. 2021 00:00:00 hod. do 2. 5. 2021 23:59:59 hod. vrátane na webovej 
stránke www.mojmastercard.sk/esport.  

 
 
III. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI 

1. Táto Súťaž je určená výlučne pre majiteľov platobnej karty Mastercard vydanej v 
Českej republike alebo v Slovenskej republike, ktorí si svoju kartu Mastercard uložia v 
hre League of Legends na serveri EU Nordic & East, a ktorí uskutočnia svojou kartou 
Mastercard aspoň jednu platbu v období trvania Súťaže od 4. 3. do 2. 5. 2021. Súťaž 
je teda určená výlučne hráčom League of Legends, ktorí majú túto hru stiahnutú vo 
svojom počítači a sú riadne zaregistrovaní. Bez splnenia uvedeného nie je možné hru 
začať hrať.  

2. Účastníkom Súťaže môže byť iba plnoletá fyzická osoba s doručovacou adresou 
v Českej alebo Slovenskej republike. Účasťou v Súťaži účastník akceptuje tieto Pravidlá 
súťaže a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať.  

3. Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže tejto Súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho 
zákonného zástupcu; v prípade získania hlavnej výhry maloletým výhercom je 
čerpanie výhry podmienené súhlasom a sprievodom zákonného zástupcu alebo inej 
plnoletej osoby určenej zákonným zástupcom. Súhlas zákonného zástupcu musí byť v 
písomnej forme, podpísaný zákonným zástupcom a zaslaný Organizátorovi pred 
odovzdaním výhry. 

4. Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k Usporiadateľovi 
alebo Organizátorovi, ako aj k všetkým s nimi spolupracujúcim spoločnostiam a 
agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby 
uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších 
predpisov.  

. 
 

http://www.mojmastercard.sk/esport


 

5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v Súťaži alebo konajúce v rozpore s Pravidlami 
súťaže nebudú do Súťaže zaradené. V prípade, ak bude zistené, že do Súťaže bola z 
akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá 
nespĺňa podmienky účasti v tejto Súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená a 
výhra jej nebude vydaná.  V takom prípade prechádza výhra na ďalšieho výhercu, 
ktorý bude vybraný rovnakým spôsobom. 
 
 

IV. VÝHRY 
Hlavnou výhrou v tejto Súťaži je 1x 4-dňový zážitok na nezaplatenie pre 2 osoby na svetové 
finále League of Legends Worlds 2021 v Shenzhen v Číne. Tento VIP balík pre 2 osoby na 4 dni 
a 3 noci zahŕňa ubytovanie, letenky a predplatenú kartu Mastercard na sumu 500 USD. 
Výhercovi budú prostredníctvom e-mailu zaslané pokyny k registrácii na Mastercard 
GoHospitality Online Systém (registračný systém v súlade s GDPR), kde nájde detailné 
podrobnosti o výhre a predovšetkým sa musí zaregistrovať a potvrdiť tak účasť svoju a svojho 
sprievodu. (ďalej ako „Hlavná výhra“) 
 
 
Ďalšie výhry:  

2. výhra: Workshop LoL s Ondřejem Báčou z Hitpointu 

3. výhra: Zákulisie Mastercard Hitpoint Masters s eSubou  

4. výhra: Súkromné online interview s Xnapym 

5. výhra: Klávesnica Logitech G915 TKL Lightspeed, GL Tactile, US 

6. výhra: Klávesnica Logitech G513 Carbon, GX Red, US 

7. výhra: Myš Logitech G Pro X Superlight, čierna 

8. výhra: Myš Logitech G Pro X Superlight, biela 

9. výhra: Slúchadlá Logitech G Pro X Wireless, čierne 

10. výhra: Slúchadlá Logitech G733 Lightspeed, čierne 

11.–50. výhra: zberateľský LoL merch (figúrky, sošky, plagáty, Teemo hat) 

51.–70. výhra: 5000 RP 

71.–100. výhra: 2800 RP(výhry 2. až 100. ďalej ako „vedľajšia výhra“) 
(Hlavná výhra a vedľajšie výhry vyššie a ďalej ako „výhra“) 
 
Výhry v Súťaži nie sú právne vymáhateľné. Výherca nie je oprávnený požadovať namiesto 
výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie. Organizátor a Usporiadateľ týmto nie sú voči 
účastníkom Súťaže inak zaviazaní a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia, než sú 
uvedené v týchto pravidlách súťaže. 

V prípade zrušenia svetového finále League of Legends Worlds 2021 v Shenzhen v Číne, 
priceless zážitku s Hitpointom, priceless zážitku s Xnapym či priceless zážitku s eSubou, alebo 
v prípade, že účasť na niektorej z týchto akcií nebude možná (najmä z dôvodov ochorenia 
COVID – 19, protipandemických opatrení a pod.) bude výhercovi poskytnutá náhradná výhra 
podľa rozhodnutia Organizátora; pri odložení akcie môže byť touto výhrou najmä účasť na 
tejto odloženej akcii. 

V. ŽREBOVANIE VÝHERCOV:  

Do žrebovania o výhry budú zaradení všetci držitelia kariet Mastercard vydaných v Českej 
republike alebo v Slovenskej republike, ktorí majú svoju kartu Mastercard uloženú v účte hry 



 

League of Legends (server EU Nordic & East), a ktorí vykonali v priebehu trvania Súťaže svojou 
kartou Mastercard aspoň jednu transakciu.  

Žrebovanie prebehne formou automatizovaného výberu z osudia Súťažiacich, ktorí splnia 
všetky podmienky Súťaže. 

Žrebovanie výhier prebehne do 7 pracovných dní od skončenia Súťaže. Výhry budú žrebované 
podľa poradia, a to tak, že prvý výherca získa Hlavnú výhru a každý ďalší vyžrebovaný súťažiaci 
získa ďalšiu vedľajšiu výhru. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol. 

 

VI. OZNÁMENIE VÝHIER.  

Výhercovia budú informovaní o výhre do 15 pracovných dní od skončenia Súťaže, najneskôr 
do 21. 5. 2021, a to s prostredníctvom kontaktných údajov uložených na hernom serveri EU 
Nordic & East.  

Ak nebude výherca reagovať na správu o výhre ani na tretí pokus, najneskôr do 31. 5. 2021, 
jeho výhra bez náhrady prepadá v prospech Usporiadateľa, ktorý rozhodne o jej ďalšom 
použiťí.  

 
 
VII. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

1. Účasťou v tejto súťaži záujemca, resp. súťažiaci berie na vedomie spracovanie 
osobných údajov pre účel realizácie súťaže podľa týchto Pravidiel, tak ako je uvedené 

v dokumente „LEAGUE OF LEGENDS COF KAMPAŇ: SÚŤAŽ O 4-DŇOVÝ ZÁŽITOK 
NA NEZAPLATENIE NA SVETOVOM FINÁLE LEAGUE OF LEGENDS WORLDS 2021 V 
ČÍNSKOM MESTE SHENZEN, ČÍNA"- INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

2. Prevádzkovateľom pri spracovaní osobných údajov je Usporiadateľ. Usporiadateľ 
v rámci spracovania osobných údajov spolupracuje aj s tretími stranami, ktoré sú 
v postavení sprostredkovateľov, a s ktorými prevádzkovateľ uzatvoril príslušné 
zmluvy o spracovaní osobných údajov. 

3. Osobné údaje výhercov - v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa - budú 
odovzdané vývojárom hry League of Legends (Riot Games) Organizátorovi a 
Usporiadateľovi za účelom informovania o výhre.  

4. Odovzdanie Hlavnej výhry a súvisiaca komunikácia s Organizátorom a Usporiadateľom 
vyžaduje dodatočné osobné údaje výhercu a jeho sprievodu. Osobné údaje zahŕňajú 
meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo pasu, telefónne číslo, e-mail. Ďalšie údaje sú 
požadované od Mastercard GoHospitality Online System, kde sa výhercovia registrujú 
za účelom potvrdenia účasti, a to v rozsahu:  

a. Osobné údaje výhercu a sprievodu: meno a priezvisko, pohlavie, dátum 
narodenia, e-mailová adresa, adresa bydliska, telefónne číslo 

b. Kontakt pre prípad núdze: meno a priezvisko, vzťah k výhercovi, telefónne 
číslo, e-mail 

c. Cestovné informácie: čas odchodu a príchodu na letisko 
 

5. Odovzdanie vedľajších  výhier a súvisiaca komunikácia s Organizátorom a 
Usporiadateľom vyžadujú dodatočné osobné údaje výhercu v rozsahu meno, 
priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska. 

 
6. Osobné údaje budú použité na účely vedenia Súťaže zahŕňajúceho organizáciu a 

vyhodnotenie súťaže, kontrolu súťaže a odovzdanie a distribúciu výhier. 
 

https://www.mojmastercard.sk/assets/files/worlds-2021-ochrana-osobnych-udajov.pdf
https://www.mojmastercard.sk/assets/files/worlds-2021-ochrana-osobnych-udajov.pdf
https://www.mojmastercard.sk/assets/files/worlds-2021-ochrana-osobnych-udajov.pdf
https://www.mojmastercard.sk/assets/files/worlds-2021-ochrana-osobnych-udajov.pdf


 

7. Doba spracovania je u výhercov stanovená príslušnými právnymi predpismi; u 
účastníkov, ktorí nezískajú výhry, budú ich osobné údaje zlikvidované do 30 dní od 
skončenia Súťaže.  
 

8. Spôsob vykonávaného spracovania je elektronický, ručný a čiastočne automatizovaný. 
 

9. Právny základ na spracovanie osobných údajov: Plnenie záväzku prevádzkovateľa 
(usporiadanie tejto súťaže) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných 
údajov (GDPR), a to plnenie zmluvy s dotknutou osobou. 
 

10. Poučenie dotknutej osoby – súťažiaceho: Máte právo na prístup k osobným údajom, 
ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania. Máte právo vzniesť 
u  prevádzkovateľa námietku proti spracovaniu osobných údajov a právo na 
prenosnosť údajov.  Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas, a to oznámením 
prevádzkovateľovi: Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 
Waterloo, Belgicko. Pre viac detailov si prečítajte Informácie o spracovaní osobných 
údajov pre túto Súťaž. 

 
11. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 

Bratislava 27, na ktorý môže súťažiaci podať sťažnosť. 
 
VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Všetky popisy a vyobrazenia výhier v propagačných materiáloch majú len ilustratívny 
charakter.  
 

2. Organizátor, resp. Usporiadateľ je oprávnený v prípade porušenia týchto Pravidiel 
súťaže záujemcom, resp. účastníkom ho zo Súťaževylúčiť, prípadne mu nevydať výhru, 
a to bez akejkoľvek náhrady. Rozhodnutie Organizátora, resp. Usporiadateľa o 
takomto opatrení je konečné.   
 

3. Výherca nie je oprávnený požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné 
plnenie. Organizátor nie je voči účastníkom Súťaže inak zaviazaný a tí nemajú nárok 
na akékoľvek iné plnenia, než sú uvedené v týchto pravidlách. 
 

4. Organizátor neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži 
(najmä avšak nie výlučne za funkčnosť internetového pripojenia, výpočtovej techniky, 
platobné brány, e-mailových schránok súťažiacich a pod.).  
 

5. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou 
Organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, 
prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej 
trvania, a to tak, že zmenu vyhlási v mieste konania akcie, kde sú tak k dispozícii platné 
a úplné pravidlá.  

 
V Prahe dňa 4. 3. 2021 
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