Pravidlá a štatút súťaže

I: Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
1)Vyhlasovateľ a organizátorom súťaže je spoločnosť HAMAVISS, s.r.o. , Palárikova 3073/6,
934 01 Levice.
IČO: 46 396 772,
DIČ: 202 336 0746,
IČ DPH: SK202 336 0746,
Zapísané na okresnom súde Nitra. Oddiel: Sro. Vložka číslo: 30074/N
(ďalej len „HAMAVISS“ alebo „Vyhlasovateľ“ alebo „Organizátor“).
2) Tento štatút stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a
povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže.
3) Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie o značke ,,HAMAVISS bavlnený textil“.
4) Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
5) Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že
spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži
spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná,
podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak
spojená.
II: Termín konania súťaže
1)Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom/aktuálnom súťažnom príspevku na Facebook
stránke vyhlasovateľa súťaže.
III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
1) Zúčastniť sa na súťaži sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky (ďalej len „Súťažiaci“).
2) Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť nasledovnými spôsobmi: a to uvedením odpovede v
komentári pod konkrétny súťažný príspevok, označením súťažného príspevku tlačidlom „Páči sa
mi to“ („Like“) alebo splnením iných určených podmienok uvedených v popise
príslušnom/aktuálnom súťažnom príspevku. Konkrétny spôsob zapojenia do súťaže, je uvedený
v príslušnom/aktuálnom súťažnom príspevku.
3) Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. uvedením
odpovede iba v jednom komentári alebo jedným označením súťažného príspevku tlačidlom „Páči
sa mi to“, ak v príslušnom/aktuálnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

Všetci, ktorí splnia tieto podmienky v ( odseku III. bod 1. 2. a 3. ) budú automaticky
zaradení do žrebovania.
IV. Pravidlá súťaže
1)Účastník súťaže zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto
Pravidiel a štatútu súťaže, súhlasí so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry
spôsobom podľa Pravidiel.
2)Na Súťaži sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III.
3)Účasťou na Súťaži Súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracúvaním a zverejnením jeho údajov
podľa tohto štatútu.
4) Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak
v príslušnom/aktuálnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
5) Spôsob určenia výhercu súťaže spomedzi účastníkov súťaže bude uvedený v príslušnom
súťažnom príspevku. Výherca súťaže bude vyžrebovaný pod dohľadom zamestnancov
organizátora súťaže, pričom výherca bude určený najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia
súťaže, ak v súťažných podmienkach nie je uvedené inak.
V. Výhra v šúťaži
1) Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v príslušnom/aktuálnom súťažnom príspevku.

VI. Oznámenie o výhre, a jej doručenie výhercovi
1) Meno jedného výhercu zverejní vyhlasovateľ oznámením na sociálnej sieti ,,Facebook“ pod
komentári pod súťažným príspevkom.
2) Taktiež sa výherca bude kontaktovať písomne (prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej
sieti Facebook), na ktorú je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výherca
nebude na výhru reagovať do 48 hodín, alebo výhru odmietne, organizátor si vyhradzuje právo
vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercov
3) Organizátor súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže
poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje.
4) Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote
určenej organizátorom, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech
organizátora súťaže, bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany
vyhlasovateľa súťaže.
5) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.
Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo
vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru

nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená
vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.
6) Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom
odovzdania jeho výhry. Sú to , meno, adresa, telefónne číslo, email.
7) Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za
neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Údaje
výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.
8) Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie
týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) na
sociálnej sieti Facebook a na webe organizátora súťaže.

VII: Ďalšie dôležité podmienky súťaže
1)Usporiadateľ Súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá Súťaže v priebehu
jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
2) Prípadné námietky s priebehom Súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú
adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané
neskôr nebudú brané do úvahy.
3)Usporiadateľ Súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na akcii
(predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK).

VIII. Ochrana osobných údajov
1).Odpovedaním pod post na Facebookovej stránke Usporiadateľa Súťažiaci udeľuje
Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)
a súčasne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a v prípade Výhry súčasne aj
v rozsahu korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania
Súťaže, a to na účel prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia Súťaže, odovzdanie a prevzatie
výhry).
2) Usporiadateľ ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie
uvedené účely.
3) Poučenie:




Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a Usporiadateľ ako prevádzkovateľ nemá
právny nárok na ich získavanie. Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu
osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať, a
to na emailovej adresu: ngincai@gmail.com.
Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov,
pričom práva dotknutej osoby sú upravené najmä v druhej hlave zákona o ochrane
osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať napr. vo všeobecne
zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, opravu alebo





likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania a pod.
Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Usporiadateľovi, musia byť pravdivé a v prípade
ich zmeny je Súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Usporiadateľa.
V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní
námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov Súťažiaci udeľuje na dobu určitú a má právo
tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade neudelenia
súhlasu alebo jeho odvolania, nie je účasť v Súťaži možná.

IX. záverečné ustanovenia
1)Tieto Pravidlá a štatút súťaže sú uverejnené na webovej stránke www.bavlnenetasky.sk a v
príslušných príspevkoch súťaže na sociálnych sieťach prostredníctvom URL odkazu. Organizátor
si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú súťažiaci súhlas s
podmienkami súťaže a s ich záväznosťou.

