Pravidlá súťaže „Plaťte kartou a vyhrajte!“
Teta drogérie Slovensko, 2. novembra 2019

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE: „Plaťte kartou a vyhrajte!“
(ďalej len „pravidlá“)
1.

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Organizátorom súťaže je spoločnosť p.k. Solvent SK s.r.o. so sídlom Vinárska 1, 951 41
Lužianky, IČO: 44268637, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom
Nitra, vložka číslo 26538/N (ďalej len „organizátor“).

2.

USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť p.k. Solvent SK s.r.o. so sídlom Vinárska 1, 951 41
Lužianky, IČO: 44268637, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom
Nitra, vložka číslo 26538/N (ďalej len „usporiadateľ“).

3.

TERMÍN KONANIA
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v termíne od 2. 11. 2019 00:00:00 hod. do
30. 11. 2019 23:59:59 hod. dokedy je možné zaregistrovať súťažné kupóny (ďalej len
„termín konania súťaže“).

4.

ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, súťažiaci mladší
ako 18 rokov iba prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, s doručovacou adresou
v Slovenskej republike, ktorá splní ďalšie podmienky podľa týchto pravidiel (ďalej len
„súťažiaci“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci usporiadateľa,
či organizátora ani osoby im blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.

5.

MECHANIKA SÚŤAŽE
Za každý nákup zaplatený platobnou kartou Maestro alebo Mastercard v sieti Teta
drogérie na území Slovenskej republiky získa zákazník jeden súťažný kupón, ktorého
číslo je potrebné zaregistrovať spolu s pokladničným dokladom z nákupu v registračnom
formulári na webovej stránke http://tetadrogerie.sk/sutaz. Celkový počet kupónov je
obmedzený a ich vydávanie bude trvať len do ich rozdania.

6.

VÝHRY A URČENIE VÝHERCOV
Záverečné žrebovanie výhier sa uskutoční najneskôr do 06.12.2019, v sídle organizátora,
zo všetkých platných súťažných kupónov zaregistrovaných na webovej stránke
http://tetadrogerie.sk/sutaz. Zoznam výhercov bude uverejnený na stránke
http://tetadrogerie.sk/sutaz dňa 06.12.2019.

7.

VÝHRY V SÚŤAŽI
Organizátor vylosuje spolu 74 výhercov, ktorí môžu získať jednu z cien v súťaži.
Výhry v súťaži:
- 50 výhercov, získa platobnú kartu s kreditom v hodnote 100 €;
- 3 výhercovia, získajú televízny prijímač Thomson 55“, UD6306 v hodnote 329,90 €;
- 10 výhercov, získa rok prania zadarmo, ktorý obsahuje 3 balenia Ariel po 80 pracích
kapsúl, spolu 240 pracích kapsúl v hodnote 74,97 €. Na základe štúdií a smerníc EÚ
celkový počet štandardných cyklov prania za rok zodpovedá počtu 220;
- 5 výhercov, získa mobilný telefón Samsung Galaxy A50 (A505) v hodnote 302,49 €;
- 6 výhercov, získa Garmin hodinky vívoActive3 v hodnote 237,48 €.
8.

OZNÁMENIE A ODOVZDANIE VÝHRY
Každý výherca bude o výhre informovaný prostredníctvom telefonického alebo
mailového kontaktu, ktorý uviedol pri registrácii súťažného kupónu na webovej stránke
http://tetadrogerie.sk/sutaz. Pokiaľ súťažiaci neposkytne usporiadateľovi údaje na
doručenie výhry do 30 dní, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech
usporiadateľa. Výhra bude výhercovi odoslaná prostredníctvom kuriérskej spoločnosti
Slovak Parcel Service s.r.o.
V prípade, že je výherca mladší ako 18 rokov, uplatní sa bod číslo 4 týchto pravidiel
primerane na zákonného zástupcu výhercu a platí, že výhru je možné poslať iba
zákonnému zástupcovi. Pokiaľ výherca alebo zákonný zástupca výhru neprevezme alebo
nesplní niektorú z podmienok uvedených v tomto článku v bode číslo 4, nárok na výhru
prepadá v prospech usporiadateľa. Výhru z tejto súťaže nie je možné previesť zo strany
súťažiaceho na iného súťažiaceho alebo tretiu osobu. Výhry nie je možné vyplatiť
v peniazoch ani za ne poskytnúť inú nepeňažnú náhradu. Organizátor a usporiadateľ
nezodpovedajú za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie oznámenia za výhru.
Za kvalitu výhier zodpovedá ich dodávateľ, ktorý zároveň vybavuje prípadné reklamácie.

9.

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účasťou v súťaži súhlasí účastník so zaradením všetkých poskytnutých osobných údajov
do databázy usporiadateľa a s ich následným spracovaním samostatne alebo
prostredníctvom spracovateľa pre účely tejto súťaže. Účastník berie na vedomie
Všeobecné nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane údajov a ustanovením §62 zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, pričom
tento súhlas môže kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu podľa predchádzajúcej vety
však súťažiaci stráca svoju účasť v súťaži a prípadnú výhru. Účastník súťaže súhlasí
s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezplatne užiť a uverejniť meno a priezvisko
výhercu v elektronických a tlačených médiách, po dobu konania súťaže a päť rokov od
jej skončenia. Správcom osobných údajov je organizátor.
Osobné údaje súťažiach môžu rovnako na základe pokynov organizátora spracovávať
spoločnosti poverené organizátorom súťaže, a to spôsobom obvyklým na zabezpečenie

súťaže, doručovateľskej spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovníctva, daňoví
a právni poradcovia. Spracovatelia osobných údajov poskytujú dostatočné záruky
zavedenia technických a organizačných opatrení tak, aby dané spracovanie spĺňalo
požiadavky stanovené právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a aby boli
zabezpečené práva subjektov údajov. Spracovanie osobných údajov prebieha v technicky
aj fyzicky zabezpečených elektronických informačných systémoch. Osobné údaje nebudú
odovzdávané mimo Európsku úniu, len ak by to umožnili právne predpisy. Účasť v súťaži
a s tým súvisiace poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, spracovanie osobných
údajov je však nevyhnutné pre účasť v súťaži a bez ich poskytnutia nie je možné zúčastniť
sa súťaže. Súťažiaci berie na vedomie, že má práva podľa príslušnej právnej úpravy, t.j.
najmä súťažiaci berie na vedomie, že spracovanie je transparentné, súťažiaci má právo
na informácie a na prístup k osobných údajom, právo na opravu svojich osobných údajov,
obmedzenie spracovania a vymazanie osobných údajov. Súťažiaci má rovnako právo na
prenos údajov a právo byť zabudnutý a právo vzniesť námietku. Súťažiaci sa môže
v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacimi so spracovaním a ochrane
osobných údajov obrátiť na dozorný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, e-mail:
info@pdp.gov.sk, webová stránka https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.
10. ĎAĽŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE
O akýchkoľvek námietkach k priebehu súťaže rozhoduje s konečnou platnosťou
organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť
alebo ju zrušiť, či jednostranne zmeniť a doplniť jej pravidlá po celú dobu trvania súťaže,
a to tak, že zmenu vyhlási na súťažných webových stránkach, kde sú k dispozícii platné
a úplné pravidlá. Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť výťažku z týchto pravidiel, ktoré
môžu byť v skrátenej verzii uverejnené na propagačných či iných materiáloch súvisiacich
so súťažou. Tieto pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné a úplné. Účasť
v súťaži je dobrovoľná a súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s ich
pravidlami. Akékoľvek porušenie alebo obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim, či
pokus o ich zneužitie je dôvodom pre okamžité vylúčenie súťažiaceho zo súťaže. Pravidlá
sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke:
http://www.tetadrogerie.sk/sutaz/pravidla_sutaze.pdf
11. DAŇ Z VÝHRY
Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca
povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení ako ostatný
príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry.
Usporiadateľ, ako organizátor súťaže má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona
oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo
vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry.
12. SÚHLAS S PRAVIDLAMI

Zaregistrovaním súťažného kupónu na webovej stránke http://tetadrogerie.sk/sutaz
vyjadruje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto
pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

