Pravidlá sútaze „JESENNÉ ZLADENIE S DAJANOU RODRIGUEZ“
1. USPORIADATEL A CIEL SÚTAZE
1. Usporiadatelom sútaze s názvom „JESENNÉ ZLADENIE“ (dalej len „sútaz“) je spolocnost DR,
s.r.o. , Uherecká cesta 76 958 03 Malé Uherce, ICO: 50244035, zapísaná v Obchodnom
registri, oddiel: Sro, vlozka c. (dalej len „usporiadatel“).
2. Cielom sútaze je podpora aktivít usporiadatela.
TERMÍN KONANIA SÚTAZE
Sútaz prebieha od 28.09.2020 do 3.10.2020 (dalej len „cas konania sútaze“) prostredníctvom
vyplneného formulára na predajniach v Partizánskom (dalej len „predajne“).
2. PODMIENKY SÚTAZE
1. Úcast v sútazi je mozná za predpokladu dodrzania podmienok sútaze definovaných týmito
pravidlami sútaze. Úcastníkom sútaze môze byt iba fyzická osoba starsia ako 18 rokov s
adresou pre dorucovanie na území Slovenskej republiky (dalej len „úcastník sútaze“), ktorá
vyplní súťažný formulár „JESENNÉ ZLADENIE S DAJANOU RODRIGUEZ“, a to
prostredníctvom vhodenia vyplneného formulára do nádoby na to určenej a podpísaného
súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom odovzdania výhry v termíne od
28.09.2020 do 3.10.2020 na predajni Dajana Rodriguez na Víťaznej ulici v Partizánskom.
2. Úcast v sútazi nie je podmienená nákupom produktov poskytovanej usporiadatelom :
a) Do sútaze sa môze úcastník alebo účastníčka zapojit iba jedenkrát počas priebehu
súťaže.
b) V prípade, ze sa z dôvodu uvedeného chybného kontaktu nie je mozné s výhercom spojit,
zaniká jeho nárok na výhru.
c) Osoby nesplnajúce podmienky úcasti v sútazi alebo konajúce v rozpore s pravidlami
sútaze nebudú do sútaze zaradené. Pokial sa ukáze, ze takáto osoba sa aj napriek
uvedenému stala výhercom v sútazi, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré
poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá.
3. Z úcasti v sútazi sú vylúcení vsetci zamestnanci usporiadatela v pracovnoprávnom vztahu k
usporiadatelovi, osoby s iným ako pracovnoprávnym vztahom k usporiadatelovi
(dodávatelia), osoby vykonávajúce práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru, zamestnanec docasne pridelený na výkon práce k usporiadatelovi od
iného zamestnávatel alebo od agentúry docasného zamestnávania (agentúrny zamestnanec)
vrátane ich rodinných príslusníkov v priamej línii, súrodencov a manzelov.
3. VÝHRA V SÚTAZI
Úcastník sútaze, ktorý splní podmienky sútaze podla clánku 3. týchto pravidiel, bude
zaradený do výberu výhercu o nasledovnú výhru: kabelka model Klementinka Bohemian Cardinal,
popruh Bohemian Cardinal, cardholder Bohemian Cardinal (dalej aj „výhra“).

4. SPÔSOB VÝBERU VÝHERCU
Usporiadatel náhodným výberom vyberie z úcastníkov sútaze 1 výhercu. Výber výhercu bude
prebiehat prostredníctvom zivého prenosu na Instagrame usporiadatela, ktoré sa uskutocní
dna 3.10.2020 o 12:15 hod. Výhercom sútaze sa sútaziaci môze stat v priebehu sútaze iba
raz.
5. OZNÁMENIE O VÝHRE A DISTRIBÚCIA VÝHRY
1. Výherca bude informovaný o výhre usporiadatelom prostredníctvom e-mailu, prípadne
telefonicky.
2. Výherca bude kontaktovaný do 3 kalendárnych dní odo dna, kedy bude o výhre
rozhodnuté.
3. Výhra bude odovzdaná výhercovi v priestoroch predajne Dajana Rodriguez
v Partizánskom do 30 kalendárnych dní odo dna oznámenia kontaktných údajov. Ak
výherca neodpovie v lehote 2 kalendárnych dní odo dna oznámenia o výhre, prepadá
jeho nárok na výhru bez nároku na akúkolvek náhradu.
4. Výherca nie je povinný výhru prijat.
5. Výhru v sútazi nie je mozné vymáhat právnou cestou ani alternatívne plnit v peniazoch.
6. Usporiadatel nezodpovedá za správnost kontaktných údajov poskytnutých výhercom.
7. Reklamácie sa na výhry nevztahujú, pokial v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.
6. VYLÚCENIE Z ÚCASTI V SÚTAZI
1. V prípade porusenia týchto pravidiel sútaze si usporiadatel vyhradzuje právo bez
varovania vylúcit sútaziacich zo sútaze.
2. Pri kazdom vylúcení zo sútaze, bude výhercovi následne výhra odobraná, prípadne bude
musiet vrátit hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry. Rozhodnutie usporiadatela je
konecné, bez moznosti akéhokolvek odvolania.
7.

PREDCASNÉ UKONCENIE SÚTAZE
Usporiadatel si vyhradzuje právo prerusit alebo ukoncit sútaz kedykolvek bez
predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto moznost usporiadatel uplatní
najmä vtedy, ak z technických dôvodov alebo z právnych dôvodov nie je mozné zarucit riadny
priebeh sútaze. V prípade, ze by takéto predcasné ukoncenie bolo zaprícinené správaním
sútaziaceho, môze usporiadatel od tejto osoby pozadovat náhradu vzniknutej skody.

8. VSEOBECNÉ PODMIENKY
1. Úcastou v sútazi vyjadruje sútaziaci svoj súhlas s podmienkami sútaze a zaväzuje sa ich
plne dodrziavat.
2. Podla 12 zákona c. 40/1964 Zb. Obcianskeho zákonníka v znení neskorsích predpisov a
podla § 11 zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov („Zákon o ochrane osobných údajov“)
úcastník sútaze svojou úcastou v sútazi udeluje usporiadatelovi súhlas s pouzitím a
zverejnením fotografických snímok preberania výhry na predajni na Facebooku
usporiadatela a súhlas so spracovaním osobných údajov úcastníka sútaze v rozsahu
meno, priezvisko, korespondencná adresa, e-mailová adresa a telefónne císlo.
Usporiadatel zhromazduje, spracováva a vyuzíva nasledovné osobné údaje úcastníka
sútaze za úcelom realizácie, vyhodnotenia sútaze a pre marketingové aktivity
usporiadatela súvisiace so sútazou. Úcastník sútaze berie na vedomie, ze poskytnutie
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osobných údajov je dobrovolné a tento súhlas môze kedykolvek odvolat písomným
oznámením doruceným usporiadatelovi na e-mailovú adresu: info@dajanarodriguez.sk.
Osobné údaje sútaziacich budú vymazané najneskôr po ukoncení sútaze a odovzdaní
výhry výhercovi sútaze.
Okrem súhlasu udeleného podla bodu 3. tohto clánku výherca sútaze dáva
usporiadatelovi sútaze výslovný súhlas s tým, ze usporiadatel je oprávnený pouzit bez
nároku na náhradu meno, priezvisko, podobu a dalsie zlozky osobnostných práv
úcastníka sútaze – výhercu, vyhotovovat jeho podobizne a iné obrazové a zvukové
záznamy a dalej ich uverejnovat a sírit v hromadných informacných prostriedkoch a
propagacných materiáloch usporiadateľa.
Výherca berie na vedomie, ze zodpovedá za prípadné danové a odvodové povinnosti
vyplývajúce z výhry, ktoré je povinný si vysporiadat samostatne.
O výske výhry bude usporiadatel výhercu informovat v zmysle platného zákona.
Staznosti, ktoré sa vztahujú na priebeh sútaze sa zasielajú písomne e-mailom na
info@dajanarodriguez.sk, a to najneskôr do 14 dní po vzniku dôvodu k staznosti. Na
staznosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada.
Pokial sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel sútaze neplatné alebo stratia platnost,
platnost ostatných ustanovení pravidiel sútaze ostáva nedotknutá. Neplatné
ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá
zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.
Pravidlá sútaze sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto
pravidlá sútaze sú k dispozícii na stránke www.dajanarodriguez.sk a zároven sú ulozené v
písomnej podobe v sídle usporiadatela.

Súťažný formulár „JESENNÉ ZLADENIE S DAJANOU RODRIGUEZ“

Meno a priezvisko:

Korešpondenčná adresa:

E-mail:

Telefonický kontakt:

..................................................................................................................................................................

Súťažný formulár „JESENNÉ ZLADENIE S DAJANOU RODRIGUEZ“

Meno a priezvisko:

Korešpondenčná adresa:

E-mail:

Telefonický kontakt:

