ŠTATÚT PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE
s názvom „OVKO VÝHODNÉ MULTIBALENIE“
I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Vyhlasovateľom a organizátorom propagačnej súťaže s názvom „OVKO VÝHODNÉ MULTIBALENIE“ je spoločnosť
NOVOFRUCT SK s.r.o., so sídlom Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky, IČO: 31427294, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 525/N (ďalej aj len ako „organizátor“).
2. Spoluorganizátorom súťaže, ktorý zabezpečuje realizáciu súťaže, je spoločnosť Mediachain, s.r.o., so sídlom M.R.
Štefánika 60, 940 01 Nové Zámky IČO: 44704852, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vložka číslo: 24344/N (ďalej aj len ako „spoluorganizátor“).
3. Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“).
II.

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť (i) každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,
(ii)poskytne organizátorovi svoje osobné údaje za účelom účasti v súťaži a súhlasí s podmienkami tejto súťaže (ďalej aj
„súťažiaci“).
III.

TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž bude realizovaná na celom území Slovenskej republiky a bude prebiehať v období od 23.3.2018 do 31.7.2018.
IV.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. Do súťaže sa môže zapojiť každý,
a)

kto si v čase trvania súťaže zakúpi kartónový multipack detských výživ OVKO s označením súťaže,

b) 10 miestny unikátny kód, ktorý sa nachádza na vnútornej strane kartónového multipacku zaregistruje na
webovej stránke http://www.ovkosutaz.sk,
2. vyplní registráciu vo forme meno, priezvisko, adresa, telefón a e-mailovú adresu a potvrdí súhlas s podmienkami
súťaže a súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom realizácie súťaže.
3. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj viackrát. Každá registrácia kódu predstavuje ďalšiu registráciu za účelom
zaradenia do súťaže a zvyšuje pravdepodobnosť výhry súťažiaceho.
4. Každý súťažiaci je povinný uschovať pre prípad výhry unikátny kód z kartónového multipacku, ktorý súťažiaci
zaregistroval do súťaže.
V.

URČENIE VÝHERCOV

Výhercom výhier sa stanú súťažiaci určení náhodným výberom spomedzi všetkých jednotlivých súťažiacich, ktorí sa
platne zapojili do žrebovania počas celého trvania súťaže.
VI.

VÝHRY

3x produkt OVKO na celý rok (10x365 ks detskej výživy OVKO) každý v hodnote 159,30€
1. Žrebovanie všetkých výhier sa uskutoční dňa 15.8.2018 automatickým elektronickým systémom zo všetkých
zaregistrovaných kódov. Ceny budú výhercovi odovzdané najneskôr do 15.9.2018.
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2.

Jeden súťažiaci môže vyhrať aj viac výhier.

3. Výhra v súťaži 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; daň hradí výherca súťaže, s výnimkou výhry 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. Ak hodnota výhry presiahne sumu 350 eur(tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len
príjmy presahujúce určenú sumu.
4. Výhry neprevyšujú sumu 350 eur (tristopäťdesiat eur).
VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE VÝHRY
1.

Výhercovia všetkých výhier budú o výhre informovaný e-mailom. V prípade, ak výherca nepotvrdí svoj záujem
o prevzatie výhry alebo sa nepodarí skontaktovať s výhercom najneskôr do 48 hodín od skončenia súťaže, nárok
súťažiaceho na výhru zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel. Spôsob odovzdania výhry bude dohodnutý medzi
organizátorom/spoluorganizátorom a výhercom.

2.

Výherca je povinný pri preberaní výhry preukázať sa s výherným kódom z obalu z výrobkov a na požiadanie
preukázať organizátorovi svoju totožnosť občianskym preukazom.

3.

Výherca bude s organizátorom súťaže podpisovať preberací protokol k výhre. Organizátor súťaže si vyhradzuje
právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o splnení podmienok podľa tohto štatútu súťaže a výhre pre výhercu.

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/súťažiaci sa nebude dať skontaktovať, účasť
súťažiaceho v súťaži zaniká a stráca nárok na výhru.

VIII. OSOBNÉ ÚDAJE
1.

Organizátor súťaže spracúva osobné údaje súťažiacich v rozsahu a za podmienok definovaných v tomto štatúte
súťaže, v súlade so zásadou zákonnosti, podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení za účelom zabezpečenia súťaže a zasielania marketingových informácií
(newslettra). Cieľom súťaže je umožnenie výhry a súčasne mediálna propagácia organizátora a jeho produktov.

2.

Súťažiaci zapojením sa do súťaže poskytuje organizátorovi osobné údaje v rozsahu údajov – meno, priezvisko a
adresu, tel.č. , e-mailová adresa. Osobné údaje vyplní súťažiaci elektronicky pri registrácii kódu produktu.

3.

Organizátor súťaže poskytnuté osobné údaje spracováva na účely realizácie súťaže počas trvania marketingovej
kampane.

4.

Organizátor súťaže, ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, poveril spracúvaním osobných údajov
súťažiacich, ako dotknutých osôb, spoluorganizátora ako sprostredkovateľa, v súlade s § 34 zákona o ochrane
osobných údajov.

5.

Výhercovia podľa vlastného rozhodnutia udeľujú/neudeľujú svoj súhlas organizátorovi so zverejnením svojho
mena, priezviska a miesta pobytu, (uvedením obce/mesta) a zvlášť udeľujú/neudeľujú súhlas s vyhotovením,
použitím a zverejnením fotografie a(alebo) audiovizuálneho záznamu z procesu odovzdania a využitia výhry (pokiaľ
boli vyhotovené) na internetovej stránke organizátora a jeho sociálnych médiách, alebo v hromadných informačných
prostriedkoch podľa § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov na
teritoriálne neobmedzenom území za účelom propagácie organizátora súťaže v súvislosti s realizáciou súťaže.

6.

Organizátor oznamuje súťažiacemu, že poskytnutie požadovaných osobných údajov je nevyhnutnou
požiadavkou pre zaradenie do súťaže a odovzdanie prípadnej výhry. Osobné údaje súťažiacich ktorý neboli
vylosovaní nebudú nijako používané a v zmysle registratúrneho plánu budú vymazané. Prípadný poskytnutý súhlas
môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať na adrese organizátora.
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IX.

VYLÚČENIE ZAMESTNANCOV ORGANIZÁTORA A ĎALŠÍCH OSÔB ZO SÚŤAŽE

Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov organizátora a spoluorganizátora, osoby,
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).
X.

ZVEREJNENIE ŠTATÚTU SÚŤAŽE

Tento štatút súťaže je zverejnený na webovej stránke http://www.ovkosutaz.sk.
XI.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhru
vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
3. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.
4. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými
súťažiacim, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
5. Organizátor nehradí súťažiacim súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp.
s výhrou.
6. 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.
7. 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 alebo dobrými mravmi,
zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiaceho vylúčiť so súťaže a právo výhercovi výhru neposkytnúť.
Nových Zámkoch 22.3.2018
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