
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE: „VYHRAJTE publikáciu "Očistné POLIEVKY" !“

A. Usporiadateľ súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť Delphine Computers & Software Studio, Žitná 3/A, 831 06

Bratislava, Slovensko, email: flora@flora.sk (IČO: 33970149) (ďalej „organizátor").

B. Termín konania súťaže

Súťaž sa koná od 06.08.2017 do 17.09.2016 na území Slovenskej republiky. Uzávierka súťaže je

17.09.2016 o 24:00 hod.

C. Podmienky účasti v súťaži

1. Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá

na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá počas trvania

súťaže vyplní povinné položky odošle online formulár súťaže umiestnený na

http://www.flora.sk/sutaz/publikacia-ocistne-polievky/ vrátane zodpovedania súťažnej

otázky. Vyplnením všetkých údajov vrátane oboznámenia a súhlasu s pravidlami súťaže a

odoslaním online formulára sa súťažiaci stáva účastníkom súťaže.

2. Každý účastník súťaže môže v priebehu súťaže poslať len jeden formulár. Osoby

nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami tejto súťaže

nebudú zaradené do súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo konečného posúdenia

zaslaných online formulárov.

3. ZOZNAM - je chronologicky usporiadaný zoznam (zoradený podľa dátumu a času

registrácie) účatníkov súťaže, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži uvedené v

týchto pravidlách. Výhru, 1x publikácia "Očistné POLIEVKY" získa ten, ktorý bude v

ZOZNAME v poradí 99. Ak je zoznam kratši ako 99 účastníkov, zoradí sa ZOZNAM toľkokrát

zasebou aby dosiahol potrebný počet pre získanie výhercu.

D. Ceny do súťaže

Cenou v súťaži je publikácia "Očistné POLIEVKY". Výhra bude zaslaná poštou na adresu výhercu

(len na adresu v Slovenskej republike).
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E. Kontaktovanie výhercu

Výherca výhry bude oboznámený o výhre prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky do 5

pracovných dní od dátumu vyhodnotenia súťaže.

F. Oznamovanie a doručovanie výhier, strata nároku na výhru

1. Účastníci súťaže môžu zisťovať informácie o súťaži a výhrach na webstránke

http://www.flora.sk/sutaz/publikacia-ocistne-polievky/, meno výhercu bude k nahliadnutiu

aj u organizátora súťaže.

2. Výhra bude zasielaná výhercovi do 2 pracovných dní od uverejnenia výhercu, pokiaľ sa

nedohodne inak, pričom organizátor nie je zodpovedný za prípadné straty alebo poškodenia

počas prepravy. Adresy k doručeniu výhry mimo územia SR budú považované za neplatné.

3. Vylúčení zo súťaže sú všetci zamestnanci a rodinní príslušníci organizátorov a

spoluorganizátorov súťaže. V prípade zistenia podvodu alebo nekalého jednania nebude

výhra odovzdaná.

G. Informácia o daniach

Ak cena jednotlivej výhry prekročí sumu 350,- € na osobu, podlieha podľa platných právnych

predpisov Slovenskej republiky zdaneniu (viď. FS SR).

H. Práva a povinnosti Organizátora

1. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a

zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Ďalej má právo

kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane doby jej platnosti, či súťaž ukončiť v

priebehu trvania súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor vhodným

spôsobom zverejní.

2. Výhry, ktoré z dôvodov ležiacich mimo organizátora nie je možné doručiť výhercovi (napr.

ak kontaktovanie výhercu nebude úspešné alebo ak nebude možné výhru doručiť na

oznámenú adresu) v takom prípade organizátori určia nového výhercu. Organizátor

nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry po jej zverení na

doručenie tretej osobe.

3. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté výhercom v súvislosti s realizáciou

a využívaním výhier. Výhry neprevzaté do 30 dní alebo do začatia podujatia prepadajú v

prospech organizátora.
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I. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži jej účastník vyslovuje súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa pravidlá

dodržovať. Ďalej berie na vedomie a udeľuje súhlas s tým, aby organizátori v súlade so zákonom

č. 122/2013 Zb. spracovali jeho poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa) a

poskytli ich tretím osobám, ktoré s organizátorom participujú na súťaži, na účely priameho

marketingu na dobu neurčitú, a to vrátane zasielania obchodných oznámení prostredníctvom

elektronických prostriedkov podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov

je dobrovoľné. Súhlas súťažiaceho so spracovaním osobných údajov zahŕňa aj súhlas s

odovzdaním osobných údajov do iných štátov. 

Súťažiaci má právo tento svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla

organizátora alebo emailom (ďalej má právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú a právo na

ich opravu, prípadne likvidáciu podľa príslušných právnych predpisov). Odvolanie súhlasu je

účinné okamihom doručenia organizátorovi a pred ukončením súťaže je jeho následkom

vylúčenie zo súťaže vrátane straty nároku na výhru, ak bolo odvolanie súhlasu doručené pred jej

odoslaním. 

Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že organizátori súťaže sú oprávnení použiť v súlade s §

12 zákona č. 40/1964 Zb., v platnom znení, občianskeho zákonníka, bezplatne ich meno,

priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch

organizátora v súvislosti s touto súťažou a s poskytovanými službami s tým, že môžu byť

prevádzkované a zverejnené vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy

účastníkov súťaže, a to počas trvania súťaže ako aj po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže.

J. Všeobecné ustanovenia

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty prostredníctvom

inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné

podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou. Pravidlá súťaže boli v Bratislave dňa

06.08.2017 schválené a podpísané organizátormi súťaže u ktorých sú taktiež uložené k

nahliadnutiu. Pravidlá súťaže budú počas celej doby súťaže zverejnené taktiež na:

http://www.flora.sk/sutaz/publikacia-ocistne-polievky/

Strana 3 / 3

http://www.flora.sk/sutaz/publikacia-ocistne-polievky/

