Súťažný poriadok k súťažiam organizovaným
prostredníctvom Facebook stránky Zvolenský
Organizátor súťaže
Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu v Banskej Bystrici vložka č. 2752/S, IČO: 31629857, DIČ: 2020476766,
www.zvolensky.com, https://www.facebook.com/ZvolenskyJogurty/ (ďalej len ‘organizátor
súťaže’).

Podmienky súťaží
Súťaže organizované prostredníctvom Facebook stránky Zvolenský https://www.facebook.com/ZvolenskyJogurty/ - sú jednorazové reklamné a propagačné
súťaže (ďalej len „súťaže”) vyhlásené prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby staršie
ako 18 rokov, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže (ďalej len „účastník“
alebo „účastníci“) a majú doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky.
Doba trvania súťaže a podmienky súťaže, ktoré musí používateľ splniť, aby sa do nej mohol
zapojiť, sú presne určené v texte príspevku, ktorý danú súťaž vyhlasuje. V prípade väčšieho
počtu výhercov sa bude môcť každý účastník stať výhercom len raz.
Predmetom súťaží sú produkty Zvolenský, ktoré budú výhercom doručené obchodným
zástupcom Schreiber Slovakia s r.o.. Súťaže sú organizované na území Slovenskej
republiky.
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Schreiber Slovakia s r.o. a reklamnej agentúry,
ktorá súťaž pripravuje. V prípade, ak sa preukáže, že účastník je vylúčenou osobou,
nevzniká mu nárok na výhru a výhra mu nebude odovzdaná. Ak vylúčenej osobe už výhra
bola odovzdaná, je povinná ju vrátiť v plnej výške organizátorovi súťaže a zároveň nahradiť
organizátorovi súťaže všetky náklady, iné výdavky a nahradiť škodu, ktorá mu bola
spôsobená neoprávnenou účasťou vylúčenej osoby v súťaži.
Výhry, žrebovania a vyrozumenia výhercov
Výhercovia budú určení náhodne alebo na základe pravidiel určených na začiatku súťaže.
Žrebovanie výhier má na starosti poverený zamestnanec agentúry, ktorá súťaž organizuje,
prípadne zamestnanec organizátora súťaže.
Súťaže budú vždy vyhodnotené na Facebook stránke Zvolenský, samostatným príspevkom
ako aj komentárom pod príspevkom, ktorým súťaž začala, najneskôr do 7 dní od konca
trvania súťaže. Príspevok aj komentár budú obsahovať mená výhercov a vyzvú ich k tomu,
aby v súkromnej správe organizátorovi súťaže poskytli svoju adresu a telefónne číslo. V
prípade, že výherca tieto údaje neposkytne do 14 kalendárnych dní, organizátor súťaže sa

ho pokúsi priamo kontaktovať. V prípade, že sa organizátorovi do 3 kalendárnych dní
nepodarí výhercu priamo kontaktovať, výherca stráca nárok na výhru a rovnakým spôsobom
bude vyžrebovaný a kontaktovaný náhradník. Pokiaľ nebudú organizátorovi súťaže
oznámené kontaktné údaje náhradníka do 14 kalendárnych dní od jeho vyhlásenia,
náhradník stráca nárok na výhru a výhra nebude poskytnutá žiadnemu z účastníkov.
Odovzdanie výhry
Výhra bude poskytnutá výhercovi maximálne do troch mesiacov od vyžrebovania výhercu
súťaže. Výherca nemá voči organizátorovi súťaže právny nárok na zámenu výhry alebo
výplatu jej hodnoty v inej forme. V prípade zistenia, že účastník konal v rozpore so súťažným
poriadkom alebo nespĺňa/nespĺňal podmienky alebo pravidlá súťaže, stráca nárok na výhru.
V prípade dôvodného podozrenia z porušenia súťažného poriadku má organizátor súťaže
právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže. Ak takto vylúčenému
účastníkovi už výhra bola odovzdaná, je povinný ju v plnom rozsahu vrátiť organizátorovi
súťaže.
Ochrana osobných údajov
Každý výherca v súlade s § 9 a § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)
udeľuje poskytnutím osobných údajov súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných
údajov v informačnom systéme organizátora súťaže v rozsahu: meno a priezvisko,
doručovacia adresa, telefónne číslo, prípadne elektronická adresa (e-mail) a to po dobu 10
rokov odo dňa udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Každý účastník má všetky práva dotknutej osoby uvedené v ustanovení § 28 zákona o
ochrane osobných údajov, a to predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania jeho
osobných údajov, právo na informácie o zdroji jeho osobných údajov, právo na zoznam jeho
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu a likvidáciu jeho
osobných údajov a právo na blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu
pred uplynutím času jeho platnosti. Odvolanie súhlasu zo strany výhercu podľa tohto bodu
nemá vplyv na odovzdanie výhry výhercovi. Účastník je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek
odvolať, a to písomným oznámením doručeným organizátorovi súťaže. Počas konania a aj
po skončení súťaže je zo strany organizátora súťaže zabezpečená ochrana osobných
údajov účastníkov v zmysle platných právnych predpisov. V súlade s § 15 ods. 2 zákona o
ochrane osobných údajov organizátor súťaže týmto poučuje účastníka o dobrovoľnosti
poskytnutia osobných údajov. Organizátor súťaže, ako ani akýkoľvek iný subjekt,
nezodpovedá za akékoľvek skutočnosti týkajúce sa výhier od momentu ich poskytnutia
výhercom.

Záverečné ustanovenia
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť súťažný poriadok počas priebehu súťaže,
ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť, ukončiť alebo zrušiť. Tento súťažný poriadok
nadobúda platnosť dňom jeho podpísania organizátorom súťaže.
Ustanovenia tohto súťažného poriadku, organizovanie súťaže, jej priebeh, ukončenie a
vyhodnotenie výsledkov súťaže sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Účastníci svojou účasťou v súťaži vyjadrujú súhlas s týmto súťažným poriadkom. Účastníci
svojou účasťou v súťaži berú na vedomie, že v súlade s § 845 Občianskeho zákonníka
výhru nemožno vymáhať. V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa
súťaže sa použijú príslušné ustanovenia súťažného poriadku.
Schreiber Slovakia s.r.o.

