ÚPLNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE

VYHRAJTE
KLIMATIZÁCIU
v hodnote 2 500 Eur!

1 	
Súťaž, na základe ktorej je možné získať klimatizáciu Dražice v hodnote 2500 Eur vr. DPH. Účastníci súťaže sa kliknutím na príslušný
banner na webe Google dostanú na webové stránky dzd.sk, kde musia v priloženom dotazníku odpovedať správne na súťažnú otázku a
vyplniť svoju emailovú adresu. Keď účastníci splnia vyššie uvedené podmienky, budú zaradení do súťaže. Z účastníkov vyberie
usporiadateľ akcie jedného výhercu, ktorého bude kontaktovať cez emailovú adresu a požiada ho o kontaktné údaje. Na základe týchto
údajov sa s výhercom usporiadateľ akcie spojí a predá mu cenu. Ďalej potom usporiadateľ vyberie ďalších 10 výhercov drobných cien a
kontaktuje ich rovnakým spôsobom, ako výhercu hlavnej ceny. Súťaž prebieha na celom území Slovenskej republiky do 9.5.2021.
Vyhlásenie víťaza súťaže prebehne do 17. 5. 2021.

2 	
V YHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o., so sídlom Dražice 69, Benátky
nad Jizerou, IČO: 451 484 65, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, sp. zn. C 9389 (ďalej len
„vyhlasovateľ súťaže“).

3 	
P ROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Zaradenie do súťaže:
	V rámci online kampane organizovanej vyhlasovateľom súťaže, ktorá trvá do 9.5.2021 bude mať každý možnosť kliknutím na príslušný banner na Google navštíviť webové stránky dzd.sk, kde bude môcť splniť vyššie uvedené podmienky a tým bude zaradený
do súťaže o klimatizáciu v hodnote 2500 Eur vr. DPH. Splnením týchto vyššie uvedených podmienok na webe Dražice súťažiaci
súhlasí s tým, že sa zúčastňuje súťaže.
Kritériá na získanie klimatizácie v hodnote 2 500 Eur vr. DPH:
		
1. V dotazníku odpovedať správne na súťažnú otázku
2. Do dotazníka vyplniť emailovú adresu
		 3. Dotazník odoslať
Kto získa výhru - klimatizáciu Dražice v hodnote 2500 Eur vr. DPH:
		 Výhru získa jeden vyžrebovaný, ktorý splnil vyššie uvedené podmienky do 9. 5. 2021 do 24:00 hod.
Získanie výhry je podmienené splnením všetkých vyššie uvedených podmienok. Každý účastník bude do žrebovania zaradený iba
		
raz. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa uskutoční formou náhodného výberu jedného z účastníkov súťaže vykonaného
vyhlasovateľom súťaže.
Kedy prebehne zlosovanie:
		 Zlosovanie o 1 výhercu prebehne do 17. 5. 2021.
		 Výhercovia budú telefonicky alebo e-mailom kontaktovaní zástupcom spoločnosti Dražice.

4

 ejto súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov. Do súťaže sú zaradení len tí účastníci, ktorí
T
splnia všetky podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách a podmienkach súťaže a ktorí zároveň nepatria medzi osoby vylúčené
z účasti na súťaži podľa bodu 8 týchto pravidiel a podmienok súťaže a osoby diskvalifikované zo súťaže podľa bodu 10 týchto
pravidiel a podmienok súťaže

5

 apojením sa do súťaže vyjadruje účastník súťaže svoj výslovný súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Účastník súťaže
Z
zároveň zapojením sa do súťaže a - pre prípad výhry v súťaži – zaslaním kontaktných údajov vyhlasovateľovi súťaže ako dotknutá
osoba súhlasí so zaradením svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, resp. všetkých
ďalších, v súvislosti so súťažou poskytnutých osobných údajov do databázy vyhlasovateľa súťaže vrátane fotografie výhercu (ak
táto bude vyhotovená pri odovzdaní predmetu výhry), ako prevádzkovateľa osobných údajov a s ich následným spracovaním
prostredníctvom vyhlasovateľa súťaže, ako prevádzkovateľa osobných údajov, a to pre účely uskutočnenia, vyhodnotenia a
oznámenia výsledkov súťaže a odovzdania výhry (aj prostredníctvom zverejnenia mena, priezviska a fotografie výhercu spôsobom
uvedeným nižšie v texte), a to na obdobie 10 rokov odo dňa ich poskytnutia, príp. do odvolania súhlasu zo strany dotknutej osoby.

	Účastník súťaže zároveň prehlasuje, že osobné údaje vyhlasovateľovi súťaže poskytol dobrovoľne, že sú pravdivé, poskytnuté
vážne a slobodne a berie na vedomie, že má v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo tento svoj súhlas kedykoľvek bezplatne u vyhlasovateľa súťaže odvolať, a
to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu vyhlasovateľa súťaže: marketing@dzd.cz
	Účastník súťaže výslovne potvrdzuje, že zapojením sa do súťaže pre prípad jeho vyžrebovania ako výhercu súťaže výslovne súhlasí
so zverejnením svojho mena a priezviska spolu s údajom o predmete výhry a jeho hodnote, ako aj s prípadným obstaraním a
zverejnením fotografie pri prevzatí predmetu výhry na webovej stránke vyhlasovateľa akcie a/alebo na profile vyhlasovateľa
súťaže na sociálnej sieti Facebook a/alebo na iných sociálnych sieťach, komunikačných platformách či propagačných materiáloch
vyhlasovateľa súťaže. O spôsobe takého uverejnenia je oprávnený rozhodnúť vyhlasovateľ súťaže. Účastník súťaže nebude mať
nárok na žiadnu odmenu ani iné majetkové nároky v súvislosti s vyhotovením a následným zverejňovaním fotografie svojej osoby.

6

 revzatím výhry vyjadruje vyžrebovaný výherca súťaže svoj súhlas so zverejnením svojho mena na účely propagácie podnikateľskej
P
činnosti usporiadateľa akcie a s prípadným obstaraním a zverejnením fotografie pri prevzatí výhry, a to na dobu 10 rokov. O spôsobe
takého uverejnenie je oprávnený rozhodnúť usporiadateľ akcie.
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Vyhlasovateľ súťaže má právo v priebehu súťaže upraviť pravidlá súťaže alebo akciu kedykoľvek ukončiť.

8

M
 anagement, zamestnanci a rodinní príslušníci organizátora súťaže sú z tejto súťaže vylúčení. Na súťaž sa vzťahujú platné zákony SR.

9
10

V
 aše informácie zasielate aj organizátorovi súťaže. Odoslané informácie budú použité len pre účely súťaže v zmysle podmienok
súťaže a ochrany súkromia.
 alej si vyhlasovateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia diskvalifikovať akúkoľvek osobu, ktorá
Ď
a) sa pokúsi o podvodnú účasť v súťaži alebo poruší proces súťaže,
b) poruší pravidlá súťaže,
c) poruší organizátorove podmienky použitia a prehlásenie o súkromí alebo
d) koná nešportovo alebo s úmyslom a spôsobom, ktorý obťažuje, zneužíva ostatné alebo im vyhráža.

11 V ŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Táto súťaž nie je sponzorovaná, odobrená, administrovaná alebo inak asociovaná či spravovaná spoločnosťou Facebookom a nie
je s ňou nijako spojená.
Zapojením sa do súťaže účastník súťaže súhlasí s tým, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.
Akékoľvek informácie, dopyty, otázky ohľadom súťaže je potrebné zaslať vyhlasovateľovi súťaže. Odoslané informácie budú
použité len pre účely súťaže v zmysle pravidiel a podmienok súťaže a v súlade s pravidlami ohľadom ochrany súkromia.
Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek prípadný výpadok či technickú poruchu na strane
prevádzkovateľa internetovej stránky alebo internetu.
Na poskytnutie výhry v súťaži nevzniká výhercovi právny nárok vymáhateľný súdnou cestou.
Výhru nie je možné nahradiť finančnou hotovosťou, poukazmi, inými výrobkami alebo službami alebo akýmkoľvek iným
spôsobom.
Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s prevzatím výhry, ako ani nehradí
účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži alebo získaním výhry.
Výhra v súťaži môže podliehať dani z príjmu, príp. ďalším odvodom alebo poplatkom v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov platných v Slovenskej republike.
Tieto pravidlá a podmienky súťaže sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže vo vzťahu k účastníkom
súťaže. V prípade rozporu týchto pravidiel a podmienok súťaže s akýmikoľvek propagačnými a reklamnými materiálmi týkajúcimi
sa súťaže majú prednosť ustanovenia týchto pravidiel a podmienok súťaže.
V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe s konečnou platnosťou vyhlasovateľ
súťaže.
Tieto podmienky a pravidlá súťaže sú zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže a dňom tohto zverejnenia nadobúdajú
účinnosť.
Ďalšie podmienky súťaže a právne vzťahy vzniknuté na základe súťaže sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

