Podmienky súťaže
„Zdieľačka-Lajkovačka“

1.

Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť MITILION s.r.o., so sídlom Kliňanská cesta 565, 029
01 Námestovo, IČO: 47 448 377, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka č.: 60354/L (ďalej len „usporiadateľ“).

2.

Trvanie súťaže
Súťaž „Zdieľačka-Lajkovačka“ prebieha niekoľkokrát v mesiaci počas roka na sociálnej sieti
www.facebook.com/Cokdeje (ďalej len facebook.com/Cokdeje).

3.

Podmienky účasti v súťaži
a) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s podmienkami súťaže
a počas trvania súťaže splnila vo všetkých bodoch jej podmienky. Účasťou v súťaži
vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
b) Do súťaže budú zaradení všetci, ktorí sa zúčastnia súťaže konanej na facebookovej stránke
www.facebook.com/Cokdeje. Účasť v takejto súťaži účastník potvrdí kliknutím na „Páči
sa mi to“ alebo „Zdieľaj“ na konkrétny plagát prebiehajúcej čiastkovej súťaže „ZdieľačkaLajkovačka“. Do konečného žrebovania je zaradený každý účastník, ktorý takto zdieľa,
páči sa mu plagát prebiehajúcej akcie v čase jej priebehu. Upozorňujeme, že pri „Zdieľaj“
je nevyhnutné odblokovať totožnosť zdieľajúceho, aby usporiadateľ dokázal identifikovať
súťažiaceho.
c) Pravdepodobnosť výhry súťažiaci môže zvýšiť opakovaným splnením podmienok súťaže
bod 3 bod písmeno b)
d) Usporiadateľ bude viesť podrobný zoznam súťažiacich, ktorí splnili podmienky súťaže.

4.

Výhry
Usporiadateľ súťaže odovzdá trom výhercom nasledujúce výhry: Bezplatné vstupy do
klubu/podniku zaradeného do konkrétnej súťaže – podľa dohody s organizátorom akcie.
Ceny budú vyžrebované naraz zo všetkých súťažiacich po ukončení súťaže. Vyplatenie výhry
v hotovosti nie je možné.

5.

Žrebovanie, informovanie výhercov a prevzatie výhry
a) Mechanizmus losovania: Každému súťažiacemu bude pridelené číslo podľa poradia ako sa
prihlásil do súťaže. Za každé ďalšie splnenie podmienok súťaže mu znovu bude pridelené
číslo. Z týchto čísel s náhodne vyberú traja výhercovia.
b) Žrebovanie súťaže sa uskutoční deň pred konaním akcie a bude prebiehať pod dohľadom
zamestnancov usporiadateľa. S vyžrebovanými výhercami budú vyžrebovaní aj 3
náhradníci.
c) Výhercovia budú o výhre informovaní bezodkladne ešte v ten deň, písomne na nimi
zadanú emailovú adresu alebo na ich účet na facebooku.

d) Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp.
nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník vyžrebovaný v
poradí.
6.

Osobné údaje
a) Účasťou v súťaži každý súťažiaci dáva súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v
rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, ktoré súťažiaci poskytol za účelom, jeho
účasti v súťaži. Súťažiaci zároveň dáva súhlas k použitiu svojich osobných údajov pre
obchodné a marketingové účely usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané
prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť
kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa.
b) Súťažiaci má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania
svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych
alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu
osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej
písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové
účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie
súhlasu udeleného druhému z nich.
c) Súťažiaci dáva účasťou v súťaži usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka
súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov,
obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo
prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním
súťaže a odovzdávaním jednotlivých výhier (ďalej len „snímok") pre komerčné a
preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie
všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s
inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Súťažiaci udeľuje usporiadateľovi
tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho
kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ
snímok v súlade s jeho určením poskytne.

7.

Záverečné ustanovenia
a) Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich
zverejnenia na internetovej stránke www.cokdeje.sk
Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej
alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie
je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.
Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas spravovať sa týmito podmienkami
súťaže.

V Námestove, dňa 09.10.2013

Rastislav Žulko
konateľ spoločnosti

