ŠTATÚT SÚŤAŽE
Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže Cyklistická súťaž s COFIDISOM (ďalej
aj ako „súťaž“) na facebook/webovej stránke vyhlasovateľa
https://www.facebook.com/cofidisslovakia/ (ďalej len „Štatút“).
I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE
Obchodné meno:

COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky

Sídlo/ Miesto podnikania:
IČO:
Zapísaný v registri:

Einsteinova 11, Bratislava 851 01
50595628
Okresného súdu Bratislava I

Číslo zápisu v registri:
DIČ:
IČ DPH:

Odd. Po, vložka č. 3657/B
4120064949
SK4120064949

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)
II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE
i.

Účelom súťaže je propagácia vyhlasovateľa súťaže.

ii.

Predmetom súťaže je správne zodpovedanie otázok vyhlasovateľa súťaže a na jeho
facebookovej stránke a vyžrebovanie výhercov súťaže.
III. TRVANIE SÚŤAŽE

i.

Súťaž trvá odo dňa 19. 7. 2018 od 16:00 hod. do dňa 29. 7. 2018 do 23:59 hod.
IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

i.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku a spĺňa ďalšie
podmienky stanovené v tomto Štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

ii.

Z účasti na súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom
pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže a osoby blízke osobám uvedeným
v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení.

iii.

Do žrebovania o ceny budú zaradení súťažiaci, ktorí počas trvania súťaže správne
zodpovedia na všetky otázky vyhlasovateľa súťaže. Správne odpovede je potrebné uviesť
v komentári pod otázkami vyhlasovateľa súťaže na jeho facebookovej stránke.

iv.

Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.

V. ŽREBOVANIE A VÝHRA V SÚŤAŽI
i.

Výhrou v súťaži sú 3 balíčky reklamných predmetov COFIDIS. Hodnota ceny, ktorú je
možné vyhrať v súťaži, nepresahuje hodnotu 350,- EUR, a preto nepodlieha zdaneniu
v zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.
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ii.

Žrebovanie výhercov sa uskutoční
t. j. najneskôr dňa 7. 8. 2018.

do 7

dní

odo

dňa

skončenia

súťaže,

iii.

Vyhodnotenie splnenia podmienok súťaže a žrebovanie výhercov vykoná vyhlasovateľ
súťaže.

iv.

Vyžrebovaní výhercovia budú vyhlasovateľom súťaže kontaktovaní prostredníctvom
správy na facebooku najneskôr do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie
cien sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže
a výhercom.

v.

Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.
VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

i.

Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov
v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné v prípade výhry kontaktovať a
jednoznačne identifikovať.

ii.

Vyhlasovateľ súťaže môže výhercu požiadať o súhlas so spracúvaním osobných údajov,
na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže oprávnený vyhotoviť a zverejniť podobizne,
zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko
výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži.
VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

i.

Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas so Štatútom.

ii.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť Štatút alebo odvolať súťaž. Zmenu Štatútu
alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ súťaže na svojej webovej stránke a/alebo
na facebookovej stránke.

iii.

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo
náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

Bratislave, dňa 18. 7. 2018

Vyhlasovateľ súťaže:
_______________________
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky
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