PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„SÚŤAŽ O 500 € NA ČOKOĽVEK“
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel marketingovej súťaže „SÚŤAŽ O 500 € NA ČOKOĽVEK“
(ďalej len „súťaž“).
Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá vo vzťahu k spotrebiteľom.
Štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov, zmeny sú prípustné iba za písomného súhlasu usporiadateľa a
organizátora.

1. Usporiadateľ a organizátor súťaže
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť MASPEX Slovakia Trade, s. r. o.
so sídlom: Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 61617/B
IČO: 452 96 138 IČDPH: SK2022922869
(ďalej len „usporiadateľ“).

Organizátorom súťaže je spoločnosť Noe's, s. r. o.
so sídlom: Bezručova 160, 250 91 Zeleneč v Čechách, Praha-východ, Česká republika
zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 62133
IČO: 25697749, DIČ: CZ25697749
(ďalej len „organizátor“)

2. Trvanie súťaže
Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky
v čase od 10. 4. 2017 do 30. 5. 2017.
Súťaž bude prebiehať celkovo 51 (päťdesiatjeden) súťažných dní.
Súťažnými dňami sa rozumie každý kalendárny deň v období trvania súťaže
(ďalej len „súťažné obdobie“).

3. Kto sa môže zúčastniť na súťaži
Na súťaži sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia 18 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
ktorá je zároveň študentom Vysokej školy v Slovenskej republike (ďalej len súťažiaci). V prípade výhry je študent povinný sa preukázať
študentským preukazom. Výnimkou pre účasť v súťaži sú:
Na súťaži sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k spoločnosti organizátora, k usporiadateľovi
alebo sú k takým osobám vo vzťahu rodinných príslušníkov v rade priamom. V prípade spotrebiteľov mladších ako 18 rokov sú títo
povinní mať súhlas zákonného zástupcu tak pre účasť v súťaži, ako aj pre prípadné prevzatie výhry.

4. Účasť na súťaži
Účasť na súťaži nie je podmienená nákupom výrobkov, iba registráciou na súťažnej stránke www.tigersoutez.cz
alebo prostredníctvom žetónu, ktorý súťažiaci dostane od hostesiek v priebehu konania samplingu TIGER energy drink.
Súťaže sa môže zúčastniť každý súťažiaci, ktorý sa v období trvania súťaže (od 10. 4. 2017 do 30. 5. 2017)
zaregistruje na www.tigersoutez.cz alebo vyplní žetón v mieste konania samplingu a odovzdá ho hosteskám.
Podmienkou úspešnej registrácie je vyplnenie všetkých povinných údajov v registračnom formulári alebo na súťažnom
žetóne.

Súťažné registrácie sú bezplatné (zadarmo).
Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť iba raz.
Súťažiaci môže v súťaži vyhrať iba jednu výhru.
Výhercom súťaže sa môžu stať iba súťažiaci, ktorí úplne a riadne splnia stanovené podmienky súťaže.
Súťažiaci nespĺňajúci podmienky súťaže budú zo súťaže vylúčení bez nárokov na výhru.
Organizátor súťaže má právo konečného posúdenia splnenia podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi.

5. Výhra v súťaži
V súťaži bude udelená 1 (jedna) výhra.
Výhrou v súťaži je finančná suma 500 €.
31. 5. 2017 bude zo všetkých registrácií došlých v období súťaže vyžrebovaný 1 (jeden) výherca.
Celkovo bude v súťaži odovzdaná 1 (jedna) hlavná výhra.
Hlavná výhra, HOTOVOSŤ 500 €, bude výhercovi poukázaná do 14 dní na jeho bežný účet,
ktorý uvedie organizátorovi v odpovedi na výherný e-mail, do 5 dní po dni vyžrebovania výhercu, teda najneskôr 5. 6. 2017.

6. Určenie výhercu:
Výherca bude vyžrebovaný zo všetkých riadne registrovaných súťažiacich dňa 31. 5. 2017.
Na určenie výhercu výhry bude použitý softvérový žrebovač,
ktorý vyberie výhercu náhodným výberom z databázy súťažiacich.
Výherca bude zverejnený na webových stránkach usporiadateľa súťaže
www.tigersoutez.cz a www.tigerenergydrink.sk
vo formáte meno, priezvisko (podľa údajov vyplnených v súťažnej registrácii a na základe informácií od výhercu).

7. Oznámenie a čerpanie výhry
Na oznámenie výhry bude použitá e-mailová adresa alebo telefónne číslo zo súťažnej registrácie.
Organizátor bude výhercu kontaktovať do 2 pracovných dní od vyžrebovania.
Po overení splnenia podmienok súťaže bude výhra poukázaná na bežný účet výhercu.
Súťažiaci je povinný riadiť sa organizačnými pokynmi organizátora súťaže.
Pre čerpanie výhry je výherca povinný potvrdiť účasť na súťaži odpovedným e-mailom
a predložiť občiansky preukaz preukazujúci osobné údaje uvedené v registrácii (overenie výhercu).
Podrobné inštrukcie a kontakty na organizátora budú súčasťou výherného e-mailu (e-mailu s oznámením o výhre).
V prípade, keď výherca výhry nebude v stanovenej lehote reagovať na výherný e-mail
alebo ho nebude možné kontaktovať telefonicky, nebudú splnené podmienky pre udelenie výhry a
výhra bude udelená ďalšiemu súťažiacemu v poradí.
Ak bude zistené, že výherca nedodržal alebo porušil pravidlá súťaže, budú vyradené všetky jeho registrácie.
V takom prípade bude výhra udelená ďalšiemu súťažiacemu v poradí.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia sporných prípadov,
najmä o udelení výhry či neudelení výhry, rovnako ako o vyradení ktoréhokoľvek účastníka zo súťaže.
Také rozhodnutie organizátora je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.
Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná, nemá nárok výhru reklamovať
ani nárokovať žiadne vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote výhry.

8. Práva a povinnosti usporiadateľa súťaže
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty
a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť výhercom
odovzdané v súlade s týmito pravidlami.
Peňažné výhry a peňažné ceny podliehajú zrážkovej dani, ktorú upravuje § 43 pism c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov, vyplýva to z § 8 ods. Zrážku dane vykoná usporiadateľ súťaže pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v
prospech výhercu
Usporiadateľ súťaže si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vr. obdobia jej platnosti
či súťaž ukončiť, a to v priebehu celého súťažného obdobia.
Usporiadateľ ani organizátor súťaže nezodpovedajú za nedoručenie oznámenia o výhre.
Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť sietí mobilných operátorov a nezodpovedá za vlastníctvo použitých mobilných telefónov.

Jediné úplné a záväzné pravidlá sú uložené u usporiadateľa súťaže a uverejnené na internetovej adrese www.tigersoutez.cz a
www.tigerenergydrink.sk.

9. Súhlas so spracovaním osobných údajov – schválenie pravidiel
Odoslaním údajov v súťažnej registrácii podľa týchto pravidiel každý súťažiaci udeľuje súhlas
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 122/2013 Zb. pre Noe’s, s. r. o., so sídlom Bezručova 160, 250 91 Zeleneč v Čechách,
Praha-východ, Česká republika, IČO 25697749, s cieľom vyhodnotenia súťaže a ďalšieho marketingového spracovania, najmä pokiaľ
ide o súhlas s použitím poskytnutého mena a priezviska, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, mesta a PSČ bydliska či fotografie v
oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach usporiadateľa či organizátora, ďalej s cieľom ponúkania výrobkov a služieb a
zasielania informácií o marketingových akciách, zahŕňajúcich i telefonické kontaktovanie a zasielanie obchodných oznámení
prostredníctvom SMS správ, e-mailov, a to na obdobie do odvolania súhlasu (maximálne počas 10 rokov od udelenia súhlasu, resp. od
odoslania súťažnej registrácie). Udelený súhlas súťažiaceho zahŕňa takisto v zmysle § 30 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných
údajov súhlas s odovzdaním osobných údajov do iných štátov. Účastník súťaže, ktorý poskytol správcovi osobné údaje, má právo
prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V
prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže na správcu obrátiť a prípadne sa
s podnetom môže obrátiť i priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a účastník môže tento
súhlas kedykoľvek bezplatne na adrese správcu odvolať.
Súťažiaci odoslaním údajov podľa týchto pravidiel udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu
tejto súťaže spoločnosti Maspex Slovakia Trade s.r.o., so sídlom: Bratislava, Slovnaftská 102, PSČ 82107, IČO: 45296138, ako správcovi,
za účelom realizácie, vyhodnotenia súťaže a rozoslanie výhier, ako i zasielania obchodných správ, informácii o priebehu tejto súťaže a
ďalších marketingových akciách usporiadateľa i objednávateľa prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. § 62
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, v platnom znení a to na dobu neurčitú, t. j. do odvolania súhlasu. Po
pominutí účelu budú osobné údaje zlikvidované.
Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 11 ods. 1 a že bol poučený podľa ust. § 21 ods.
1 zák. č. 122/2013 Z.z ., t. j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne a písomne kedykoľvek svoj
súhlas odvolať písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa, ako i so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona. V
prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže účastník obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom
Odborárske námestie č.3, 81760 Bratislava 15. Súťažiaci berie na vedomie, že ak dôjde na základe jeho žiadosti k blokovaniu alebo
likvidácii jeho osobných údajov pred ukončením doby platnosti súťaže, účasť súťažiaceho v súťaži končí vrátane straty nároku na
výhru, ak je žiadosť doručená pred odovzdaním výhry súťažiacemu.

10. Všeobecné podmienky
Do súťaže nebudú zaradené webové registrácie, ktoré nespĺňajú podmienky Súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného
posúdenia vykonaných webových registrácií.
Účastník súťaže registráciou vyjadruje súhlas s pravidlami a s podmienkami súťaže a zaväzuje
sa ich plne dodržiavať.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami
obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak,
aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.
Výmena cien či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti na súťaži či výhier právnou cestou nie
je možná. Usporiadateľ sa zaväzuje poskytovať výhry iba do vyčerpania v pravidlách uvedených výhier. Účastníci súťaže nemajú po
vyčerpaní uvedených výhier nárok na výhru.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vykonania akýchkoľvek organizačných zmien, ako aj zásahu do pravidiel súťaže a právo kedykoľvek
súťaž ukončiť bez náhrady, a to po celý čas trvania súťaže.

V Prahe dňa 10. 4. 2017

