Pravidlá súťaže „ Kávovar+ betónové výrobky imitácia dreva“
Štatút spotrebiteľskej súťaže „Kávovar+ betónové výrobky imitácia dreva“ (ďalej len „Súťaž“)
stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov
a pravidlá pre určenie víťazov súťaže.

1. Usporiadateľ súťaže, termín a miesto konania súťaže:
1.1Usporiadateľ súťaže je spoločnosť ADOX BETON s.r.o., so sídlom Strieborné jazero 4325,
903 01 Senec (ďalej len Usporiadateľ), IČO: 45874531, zapísaná v obchodnom registri vedeným
Okresný súd Bratislava 1,vložka číslo 67884/B

1.2 súťaž prebieha v termíne od 01.03.2019 do 27.03.2019

2. Úvodné ustanovenia Súťaže
2.1 Cieľom Súťaže je reklama a podpora predaja výrobkov predávaných v sieti ADOX BETON s.r.o..
Podmienkou účasti na súťaží nie je zakúpenie výrobku alebo služby.
2.2 Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky
2.3 Účastníkom súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby s trvalým pobytom alebo prechodným
pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšilo 18.rok života.

3. Do žrebovania bude zaradený účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto pravidiel:
3.1
- aby účastník súťaže bol fanúšikom Facebookovej stránky ADOX BETON (dať laik na našu stránku)
- aby účastník súťaže zdieľal verejne príspevok
- aby účastník dal laik pod súťažný príspevok
- aby účastník súťaže uviedol do komentára súťažného príspevku slovo „zdieľam“
3.2 Účastník Súťaže môže zverejniť iba jeden príspevok v priebehu Súťaže. V prípade zverejnenia
viacerých príspevkov jedným účastníkom bude do Súťaže zaradený len prvý zverejnený príspevok.
3.3 Usporiadateľ Súťaže je oprávnený príspevky, ktoré odporujú týmto pravidlám, alebo sú inak
nevhodné, zo Súťaže vyradiť. Posúdenie vhodnosti či súladu s týmito pravidlami prináleží len
Usporiadateľovi.

4. Žrebovanie a spôsob určenia výhercov:
4.1 Usporiadateľ súťaže vyžrebuje dňa 27.03.2019 o 12.00 hod. zo všetkých účastníkov Súťaže

dvoch výhercov.

4.2 výhercovia Súťaže budú oficiálne vyhlásení na Facebookovej stránke ADOX BETON a to v deň
ukončenia Súťaže a vyžrebovania výhercov.
4.3 Informácie o výhre v Súťaži budú výhercom zaslané prostredníctvom Facebookovej správy a to
najneskôr do 3 pracovných dní od vyžrebovania súťažiaceho.
4.4 Výherca je povinný do 3 pracovných dní od oznámenia výhry sa skontaktovať s Usporiadateľom
Súťaže a dohodnúť si odovzdanie výhry . Výhra bude odovzdaná osobne do rúk výhercu v prevádzke
spoločnosti ADOX BETON s.r.o., Boldocká cesta 7, 903 01 Senec
4.5. V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 3 dní od ukončenia súťaže, Usporiadateľ
si vyhradzuje právo vyžrebovať nového výhercu.
4.6 Usporiadateľ Súťaže nehradí účastníkovi Súťaže náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži. Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky
súvisiace s výhrou a jej využití v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmu v znení neskorších
predpisov.
4.7 Výsledky Súťaže sú konečné, nie je možné namietať neregulárnosť jej priebehu a poskytnutia
výhier. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo
väčšom množstve ako určí Usporiadateľ a že nie sú oprávnení namiesto výhry požadovať peňažné
plnenie. Na výhru v Súťaži nemá účastník právny nárok a výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.
Usporiadateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej
užívaní.

5. Spracovanie osobných údajov:
5.1 Účastník Súťaže udeľuje v súvislosti sa svojou účasťou v súťaži Usporiadateľovi súhlas so
spracovaním osobných údajov v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679,z
27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov a tiež podľa ustanovenia zákona č.18/2018 Z.z., z 29.11.2017 o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len GDPE a Zákon).
Usporiadateľ bude spracúvať OÚ len za účelom účasti v Súťaži, vyhodnotenia Súťaže a odovzdania
výhry súťažiacim.
Súhlas je udelený dobrovoľne od doby účasti Súťaže , do doby trvania Súťaže, vyhlásenia výhercov
a odovzdanie výhry výhercom.

V Senci, dňa 01.03.2019

Alena

Dóková

--------------------------------------------------------ADOX BETON s.r.o. , vz. Alena Dóková

