Štatút súťaže : „Súťaž o šály“

ŠTATÚT PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE
NÁZOV PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE: „Súťaž o šály“
PREAMBULA
Tento štatút súťaže „Súťaž o šály“ (ďalej aj len ako “súťaž“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto súťaže a
určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj len ako “štatút“).
I. ORGANIZÁTOR PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE
1. Vyhlasovateľom, organizátorom a poskytovateľom ceny do propagačnej súťaže s názvom ,, Súťaž o šály“ je Pavol Ščerbák,
Pletený svet, Dujavská 12, 082 21 Veľký Šariš (ďalej aj len ako “organizátor“).
II. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorádo komentára pod súťaž napíše pre akú firmu alebo klub chce vyhrať 20
kusov pletených šálov podľa vlastného dizajnu a dá „like“ na súťažný príspevok.
III. TRVANIE SÚŤAŽE
Súťaž je časovo limitovaná a bude prebiehať v období od 10.10.2018do31.10.2018.
IV. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
1. Súťažiacim sa stáva každý, kto sa na sociálnej sieti FACEBOOK zúčastní súťaže. (ďalej aj len ako “súťažiaci“). Súťažiaci
svojou účasťou v súťaži prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami podľa tohto štatútu súťaže.
2. Súťaž bude prebiehať prostredníctvom FACEBOOKU.
3. Úlohou súťažiaceho je odpovedať na zadanie súťaže na FACEBOOKU v popise príspevku.
4. Každý súťažiaci má právo odoslať jednu odpoveď na súťažnú otázku a zapojiť sa do súťaže.
5. Súťaž trvá 22 dní.
6. Po ukončení súťaže bude zo všetkých účastníkov vyžrebovanýjeden výherca. Výherca sa zaväzuje, že súhlasí s poskytnutím
osobných údajov za účelom výhry.

V. URČENIE VÝHERCOV
Výhercomšálov sa stane súťažiaci určení žrebovaním spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa platne zapojili do súťaže.
Žrebovanie výhercov šálov sa uskutoční dňa01.11.2018 po ukončení súťaže na FACEBOOKU. O výhre bude výherca
informovaný prostredníctvom nového príspevku na Facebookovom profile Pletený svet a písomnou správou zaslanou na osobný
užívateľský profil na FACEBOOKU, pomocou ktorej bude daný výherca kontaktovaný za cieľom určenia grafiky, výroby
a odovzdania šálov.
VI. VÝHRY
1. Hlavnou výhrou je 20 kusov pletených šálov podľa vlastného dizajnu avšak vrámci možnosti technických parametrov
výroby.
2. Výhra v súťaži nie je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v
znení neskorších predpisov; výhra v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s § 9 ods. 2
písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.
VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE VÝHRY
1. Spôsob odovzdania výhry bude dohodnutý medzi organizátorom a výhercom. V prípade, ak výherca výhry nebude reagovať
na oznámenie o výhre zaslané organizátorom na kontaktné údaje poskytnuté súťažiacim, a to v lehote 7 (siedmich ) dní odo dňa
odoslania informácie o výhre a zároveň v rovnakej lehote nepotvrdí svoj záujem o akceptáciu výhry, nárok súťažiaceho na výhru
zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel.
2. Výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť, a to na účely realizácie práv a/alebo plnenia
povinností podľa tohto štatútu súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o sporných
nárokoch výhercu na výhru alebo o splnení podmienok podľa tohto štatútu súťaže.
3. Výherca je povinný zaslať vhodné grafické podklady na prípravu dizajnu ponožiek, v opačnom prípade organizátor súťaže nie
je povinný súťažiacemu výhru vyrobiť a odovzdať.
4. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné údaje poskytnuté súťažiacim. V prípade, ak tieto údaje
budú súťažiacim poskytnuté nesprávne a prípadné oznámenie o výsledku súťaže bude na poskytnuté kontaktné údaje
súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľné, účasť súťažiaceho v súťaži zaniká a stráca nárok na výhru.
5. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť alebo inú výhru, alebo za iné tovary alebo služby organizátora alebo
akejkoľvek tretej osoby. Výhra je neprenosná. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani
prostredníctvom súdu. Organizátor neuhradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp.
nevyužitím výhry.

VIII. PORUŠENIE PODMIENOK SÚŤAŽE
Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v žrebovaní, resp. na výhru.
Organizátor má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto
štatútu.
IX. OSOBNÉ ÚDAJE
1. Organizátor súťaže spracúva osobné údaje súťažiacich v rozsahu a za podmienok definovaných v tomto štatúte súťaže a za
podmienok definovaných v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení (ďalej aj len ako “zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom realizácie súťaže, žrebovania výhercov súťaže a
odovzdania výhry výhercovi. Cieľom súťaže je propagácia organizátora. Osobné údaje, ktoré sa od súťažiaceho vyžadujú, je
súťažiaci povinný poskytnúť ako podmienku v prípade udelenia výhry a jej prevzatia. Právnym základom spracovania osobných
údajov súťažiaceho pre účely realizácie súťaže, žrebovania výhercov a odovzdania výhry výhercovi je ust. § 10 ods. 3 písm. b)
zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň súťažiaci dáva organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho osobných údajov pre dané
účely v zmysle tohto štatútu.
2. V prípade výhry udeľuje dotknutá osoba prevádzkovateľovi súhlas na vyhotovenie fotografií, obrazových, zvukových a
zvukovo-obrazových záznamov jej osoby spojených s procesom odovzdania výhry (ďalej aj len ako „záznamy“). Záznamy z
procesu odovzdania výhry výhercovi (pokiaľ boli vyhotovené) a osobné údaje poskytnuté dotknutou osobu v zmysle tohto
štatútu v rozsahu: meno, priezvisko a miesto pobytu (s uvedením obce/mesta), príp. profil na sociálnej sieti FACEBOOK budú v
prípade výhry v súťaži zverejnené na FACEBOOK-u, pričom dotknutá osoba súhlasí s ich bezodplatným ďalším uverejnením v
masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch na teritoriálne neobmedzenom
území a to počas 5 rokov od skončenia súťaže, v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov.
X. VYLÚČENIE ZAMESTNANCOV ORGANIZÁTORA A ĎALŠÍCH OSÔB ZO SÚŤAŽE
Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov organizátora a osôb, ktoré sa priamo podieľajú na
činnostiach súvisiacich s realizáciou tejto súťaže, ako aj osoby im blízke (§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v
znení neskorších predpisov).
XI. ZVEREJNENIE ŠTATÚTU SÚŤAŽE
Tento štatút súťaže bude zverejnený na Facebook stránke Pletený svet.
XII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje
si taktiež právo v odôvodnených prípadoch, kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo
zrušiť súťaž a jej štatút.
2. Organizátor súťaže si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v
rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore s podmienkami súťaže alebo dobrými mravmi, zneužívania
mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiaceho vylúčiť zo súťaže a právo výhercovi výhru neposkytnúť v prípade ak skôr, ako
došlo k odovzdaniu výhry vyšlo najavo, že neboli splnené podmienky pre zapojenie súťažiaceho do súťaže alebo že neboli
splnené podmienky súťaže.
3. Štatút nadobúda účinnosť prvým dňom trvania súťaže.
4. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s FACEBOOKOM. Vaše
údaje poskytujete organizátorovi súťaže Pavol Ščerbák, Pletený svet a nie FACEBOOKU.
Vo Veľkom Šariši, 09.10.2018
Pavol Ščerbák, Pletený svet

