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Úplné pravidlá súťaže „Prázdninová súťaž s Leom pre deti“
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže "Prázdninová súťaž s Leom pre deti " (ďalej len
"súťaž"). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže.

1. Usporiadateľ súťaže:
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Artsonic s.r.o., so sídlom v Bratislave, Radlinského 27, PSČ 811 07, IČO:
52800008, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 142695/B (ďalej len
usporiadateľ).
2. Účasť v súťaži
Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má zriadený platný osobný účet na
Facebooku, je fanúšikom facebookovej stránky Phonak Slovensko (označila facebookovú stránku ako "To sa mi
páči"), nie je zo súťaže vylúčená a splní ďalšie podmienky uvedené v týchto pravidlách (ďalej len "súťažiaci").
Súťažiaci musí byť užívateľom Facebooku a mať po celú dobu konania súťaže aktívny svoj facebookový účet a
zároveň tento súťažiaci musí spĺňať všetky pravidlá použitia Facebooku. V prípade zániku facebookového účtu
súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu alebo ukončenie jeho aktivity (vrátane jeho blokácie) môže súťažiaci byť
usporiadateľom vylúčený zo súťaže.
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa, fyzické osoby inak spolupracujúce s usporiadateľom na
organizácii súťaže a osoby všetkým zhora uvedeným osobám blízke. V prípade, že sa výhercom stane takáto
vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná a usporiadateľ podľa svojho uváženia môže výhru poskytnúť
ďalšiemu súťažiacemu v poradí podľa týchto pravidiel, prípadne ju použiť k iným marketingovým alebo
dobročinným účelom.
Do súťaže budú zaradení a výhercami sa môžu stať iba tí súťažiaci, ktorí spĺňajú všetky stanovené podmienky
súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť splnenia stanovených
podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi.
Účasť v súťaži je dobrovoľná.
3. Spôsob uskutočnenia súťaže
Usporiadateľ vyhlási na svojej Facebookej stránke súťaž o plyšáka Lea. Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že pošle
do komentára pod súťažný príspevok svoju dovolenkovú fotku.
Súťažiaci je oprávnený sa súťaže zúčastniť iba raz, t. j. poslať iba jednu fotografiu a teda iba jeden komentár.
Usporiadateľ má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi.
Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť súťažiaceho, v prípade, že bude mať podozrenie, že
súťažiaci dosiahol výsledok v súťaži podvodným jednaním alebo iným jednaním, ktoré je v rozpore s dobrými
mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže. Toto rozhodnutie o vylúčení súťažiaceho je konečné, bez
možnosti odvolania.
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Po uplynutí doby konania súťaže sa uskutoční spomedzi všetkých súťažiach žrebovanie. Výhercovia budú
vylosovaní zo súťažiacich, ktorí do komentára pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Phonak Slovensko
poslalo svoju dovolenkovú fotku. Po skončení doby konania súťaže budú vylosovaní 5 súťažiaci, ktorí získajú výhru
(ďalej len "výhercovia").
Súťaž prebieha od 19. 7. 2021 do 1. 8. 2021.
Výber výhercu prebehne najneskôr do desiatich (10) pracovných dní po uplynutí doby konania súťaže.
Výhra v súťaži je následujúca:
-

Plyšový Leo

V prípade, že sa ukáže, že výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na výhru podľa týchto pravidiel alebo pokiaľ
výherca výhru odmietne, je výlučne na rozhodnutí usporiadateľa, či určí ako výhercu ďalšieho súťažiaceho, ktorý
tiež splnil všetky podmienky účasti v súťaži, alebo či výhru použije inak.
4. Odovzdanie výhry
Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom súkromnej správy a pre účel zaslania výhry poskytne svoje osobné
údaje (meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu).
Výhra v súťaži bude usporiadateľom doporučene zaslaná na adresu, ktorú mu výherca napíše a to najneskôr do
jedného (1) mesiaca od vyhodnotenia súťaže prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb, pokiaľ sa
výherca nedohodne s usporiadateľom inak. Usporiadateľ zasiela výhry iba v rámci územia Slovenskej republiky.
Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie, stratu alebo poškodenie zaslanej výhry.
5. Spracovanie osobných údajov
Účastník súťaže (,,súťažiaci") udeľuje vstupom do súťaže usporiadateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov
podstatných pre účasť v súťaži (meno a priezvisko, e-mail, u výhercu tiež adresa) podľa zákona č. 18/2018 Zz o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o ochrane osobných údajov").
Poskytnutie údajov je dobrovoľné, svoj súhlas môže účastník kedykoľvek písomne odvolať a z databázy ho
usporiadateľ súťaže odstráni. Usporiadateľ je oprávnený za podmienok vyššie uvedeného zákona spracovávať
osobné údaje prostredníctvom poverených spracovateľov. Osobné údaje súťažiacich budú v rámci súťaže
zaradené do databázy usporiadateľa. Môžu byť využité pre účely predania výhry v prípade výhry súťažiaceho
podľa zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a to na dobu do odvolania
súhlasu (maximálne na dobu 2 rokov).
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Súťažiaci má právo kedykoľvek požiadať usporiadateľa o informácie, aké osobné údaje o súťažiacom spracováva, a
to za primeranú úhradu neprevyšujúce náklady potrebné na poskytnutie informácií. Súťažiaci má právo požiadať
usporiadateľa o opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou
súkromného a osobného života súťažiaceho alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým ak sú osobné údaje
nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať usporiadateľ o vysvetlenie alebo požadovať, aby
usporiadateľ odstránil takto vzniknutý jav (predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, prevedenie opravy,
doplnenie alebo likvidácia osobných údajov). Pokiaľ usporiadateľ nevyhovie žiadosti súťažiaceho podľa
predchádzajúcej vety, má súťažiaci právo sa priamo obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.
Ďalšie prípadné zvláštne práva súťažiaceho upravuje ustanovenie § 21 Zákona o ochrane osobných údajov.
Súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený používať bezplatne meno, priezvisko a
miesto bydliska v mediách (vrátane internetu) v súvislosti s touto súťažou, predovšetkým oznámením výhercu.
7. Záverečné ustanovenia
Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo
inými elektronickými prostriedkami, ani za dostupnosť alebo funkčnosť siete Facebook či webových stránok.
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a
povinnosti vznikajúce v súvislosti so súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto pravidlách sa riadia právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž skrátiť, predĺžiť či ju
vo výnimočných prípadoch z vážnych dôvodov úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady, a to bez
akýchkoľvek nárokov súťažiacich voči usporiadateľovi súťaže a takisto aj bez nároku prípadne nahradiť jednotlivé
výhry za výhry iného obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty. Akákoľvek zmena v pravidlách súťaže, zrušenia
súťaže a nahradenia jednotlivých výhier inými bude oznámené písomne a zverejnené na facebookovej stránke.
Vymáhanie účasti v súťaži alebo vyplatenie peňažného plnenia namiesto vecných výhier nie je možné a súťažiaci
není oprávnený sa domáhať výmeny vecných výhier, výhry akokoľvek reklamovať alebo uplatňovať práva z
chybného plnenia v súvislosti s prevzatými výhrami.
Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti
Facebook. Účastníci sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie usporiadateľovi a nie elektronickej siete
Facebook. Spoločnosť Facebook je kompletne oslobodená od akýchkoľvek prípadných záväzkov voči účastníkom.
Tieto úplné pravidlá sú zverejnené na webovej stránke usporiadateľa www.artsonic.sk. V prípade rozporu medzi
textom skrátených pravidiel uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiály prezentujúcom túto súťaž a
týmito úplnými pravidlami zverejnenými na súťažných stránkach, majú prednosť tieto úplné pravidlá.
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