Pravidlá reklamných súťaží spoločnosti
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
vyhlásených na sociálnej sieti Facebook

1. Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom reklamnej súťaže s názvom podľa bodu 5. (ďalej len „súťaž") je spoločnosť Slovenské
pramene a žriedla, a.s., so sídlom Budiš, 038 23 Dubové, identifikačné číslo 36 396 591, zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10284/L (ďalej len
„usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len pravidlá"). Pravidlá sa vzťahujú
na každú jednotlivú súťaž, ktorú usporiadateľ vyhlási na sociálnej sieti Facebook na oficiálnej stránke
výrobku „Budiš“ a pri ohlásení ktorej usporiadateľ odkáže na tieto pravidlá.
3. Vyhlásenie súťaže
Každú jednotlivú súťaž vyhlási usporiadateľ prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Facebook,
ktorý je riadne označený ako „súťaž“ a v ktorom je uvedený názov súťaže, odkaz na tieto pravidlá,
začiatok a koniec súťaže, určenie výhry a prípadne osobitné pravidlá pre jednotlivú súťaž (ďalej len
„príspevok, ktorým sa vyhlasuje súťaž").
4. Trvanie a miesto konania súťaží
Začiatok súťaže:
Stanoví usporiadateľ v príspevku, ktorým sa vyhlasuje súťaž
Koniec súťaže:
Stanoví usporiadateľ v príspevku, ktorým sa vyhlasuje súťaž
Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.
5. Názov súťaže
Za názov súťaže sa považuje názov, ktorý usporiadateľ oznámi v príspevku, ktorým sa vyhlasuje súťaž.
6. Účastníci súťaže
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území
Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní podmienky
účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci
usporiadateľa a organizátora ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
7. Podmienky účasti v súťaži
a)

Do súťaže bude zaradený každý užívateľ sociálnej siete Facebook, ktorý sa zapojí do súťaže
prostredníctvom uverejnenia komentára pod príspevkom usporiadateľa, ktorým sa vyhlasuje
súťaž, alebo iným spôsobom, ktorý usporiadateľ vopred stanoví v príspevku, ktorým sa vyhlasuje
súťaž. Do súťaže budú zaradené len tie komentáre, ktoré účastníci uverejnia pod príspevkom
usporiadateľa, ktorým sa vyhlasuje súťaž, počas doby trvania súťaže. Do súťaže budú zaradení
len účastníci, ktorí splnili tieto podmienky a osobitné podmienky, ktoré usporiadateľ vopred
stanovil v príspevku, ktorým sa vyhlasuje súťaž.

b)

c)
d)

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí nesplnia podmienky
uvedené v týchto pravidlách alebo v osobitných pravidlách, ktoré usporiadateľ určí v príspevku,
ktorým sa vyhlasuje súťaž.
Účasťou v súťaži účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, aby ho usporiadateľ informoval o výhre
v súťaži prostredníctvom správy odoslanej na sociálnej sieti Facebook.
Počet výhercov vopred upravuje usporiadateľ v príspevku, ktorým sa vyhlasuje súťaž. V prípade
viacerých účastníkov, ktorý splnia osobitné podmienky v jednotlivej súťaži, budú výherci
vyžrebovaní náhodným výberom spomedzi všetkých účastníkov súťaže s rovnakými odpoveďami
bez účasti notára.

8. Výhra v súťaži a daň z príjmov
a)
b)

c)
d)
e)

Výhra v jednotlivých súťažiach sa môže líšiť. Usporiadateľ určí výhru pre každú jednotlivú súťaž
v príspevku, ktorým sa vyhlasuje súťaž.
Výhra zo súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať
podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Podľa
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry z reklamnej súťaže
v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od dane z príjmov.
Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.
Usporiadateľ oznámi výhercovi hodnotu výhry prostredníctvom správy odoslanej výhercovi na
sociálnej sieti Facebook.
Žrebovanie výhercu bude prebiehať bez účasti notára spomedzi účastníkov každej jednotlivej
súťaže.

9. Informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier
a)

b)

Oboznámenie účastníka súťaže o získaní výhry prebieha jeho kontaktovaním prostredníctvom
súkromnej správy na sociálne sieti Facebook. Spôsob a termín odovzdania výhry usporiadateľ
dohodne s výhercom prostredníctvom súkromných správ na sociálnej sieti Facebook alebo iným
spôsobom, ktorý určí usporiadateľ v príspevku, v ktorom vyhlasuje súťaž. Ak výherca neprejaví
súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie výhru prevziať, alebo nesplní inú
podmienku podľa týchto pravidiel alebo osobitných pravidiel súťaže, ktoré usporiadateľ určí
v príspevku, ktorým sa vyhlasuje súťaž, stráca výherca nárok na výhru.
Účastník, ktorému bola doručená správa na sociálnej sieti Facebook o tom, že vyhral výhru, je
povinný najneskôr do 30 dní od doručenia tejto správy oznámiť usporiadateľovi svoje meno
a priezvisko a adresu, na ktorú mu má byť výhra doručená, inak účastník stráca nárok na výhru.
Usporiadateľ nezodpovedá za riadne a včasné doručenie výhry podľa predchádzajúcej vety, za
škodu, stratu alebo iné znehodnotenie zásielky obsahujúcej výhru.

10. Zodpovednosť usporiadateľa
a)
b)

Na výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka
vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša účastník. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza
na výhercu okamihom jej prevzatia. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhry a
prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhry.

c)

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom súťaže v súvislosti s
neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhry alebo
v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými účastníkom súťaže.

11. Úprava a zmena pravidiel súťaže
a)

b)
c)

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na
zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania súťaže, ako aj zmenu druhov vecí, ktoré budú predmetom
výhry. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na internetovej stránke
www.napoje.sk/gdpr.
Prípadne námietky k priebehu súťaže je možné usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú
adresu uvedenú v týchto pravidlách najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Na
námietky podané po tejto lehote sa nebude prihliadať. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke
je konečné.

12. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely
a)

b)

c)

d)

e)

Účastník súťaže udeľuje svojou účasťou v súťaži usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho
zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov,
obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov
osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a
odovzdávaním ceny. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek odvolať písomnou formou
prostredníctvom listu doručeného na adresu sídla usporiadateľa.
Účastník súťaže udeľuje svojou účasťou v súťaži usporiadateľovi v súlade s nariadením
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 na použitie jeho podobizne, jeho písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových
a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy podľa písm. a) pre
so súťažou súvisiace komerčné účely usporiadateľa, a to prostredníctvom všetkých
komunikačných médií bez ohľadu na ich povahu a všetkými obvyklými spôsobmi použitia, vrátane
ich úpravy. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek odvolať písomnou formou prostredníctvom
listu doručeného na adresu sídla usporiadateľa. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby,
ktorým usporiadateľ vyššie uvedené údaje v súlade s ich určením poskytne.
Zapojením sa do súťaže účastník zároveň udeľuje usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný
súhlas na dobu trvania súťaže na spracovanie osobných údajov účastníka v rozsahu: meno a
priezvisko (v prípade výhercov aj adresa bydliska v rozsahu ulica a číslo, obec, PSČ, vek) na účely
zabezpečenia priebehu súťaže, informovania o výhercoch v súťaži a doručenia výhry, pričom
s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle príslušnej právnej úpravy, a to najmä
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.
Osobné údaje účastníka budú uchovávané po dobu trvania súťaže a doručovania výhier. Účastník
má právo požadovať od usporiadateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na
opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a na vymazanie osobných
údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie
osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov.
Poskytnutie osobných údajov účastníkom je podmienkou pre účasť v súťaži a pre odovzdanie
výhry výhercovi.

f)

g)

Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením
písomného oznámenia na adresu sídla usporiadateľa. Účastník, ktorý tvrdí, že je priamo dotknutý
na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať návrh na
začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.
Každý účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol usporiadateľom oboznámený s
podmienkami spracúvania svojich osobných údajov, a že sú mu známe všetky skutočnosti
a podmienky spracovania osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov, najmä podľa
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.

13. Záverečné ustanovenia
a)
b)
c)

Tieto pravidlá sú uverejnené na internetovej stránke www.napoje.sk/gdpr a nadobúdajú
platnosť a účinnosť dňa 25.5.2018.
Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť so štatútom aj na tomto odkaze:
http://www.napoje.sk/public/gdpr/oznamenie-ochrana-osobnych-udajov-spz-fb.pdf
Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci účastníci súťaže svoj súhlas s týmito pravidlami.

V Bratislave dňa 25.5.2018
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
038 23 Dubové
IČO: 36396591
DIČ: 2020117528, IČ-DPH: SK2020117528
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