Úplné pravidlá súťaže "UŽITE SI ČAS STRÁVENÝ S PARODONTAXOM"
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „UŽITE SI ČAS STRÁVENÝ S
PARODONTAXOM“ (ďalej len "súťaž"). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne
upravuje pravidlá tejto súťaže.
1. Organizátorom súťaže je
spoločnosť Emil Krajčík, s.r.o., Dlhá 1424/47, 905 01 Senica, IČO: 36 246 204, zapísaná v OR vedenom
Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka 13103/T
(ďalej len „organizátor“)
2. Usporiadateľom súťaže je
spoločnosť GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava,
IČO: 46 760 873, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 83338/B
(ďalej len „usporiadateľ“)
3. Termín a miesto konania súťaže
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v obchodnej sieti 101 Drogerie, zoznam pobočiek je
dostupný na www.101drogerie.sk , a to v termíne od 30. 1. 2019 do 12. 2. 2019 vrátane (ďalej len
„doba konania súťaže„ a „miesto konania súťaže“).
4. Súťažné výrobky
Súťaž sa vzťahuje a do súťaže sú zaradené výrobky usporiadateľa uvedené v prílohe č. 1 týchto
pravidiel - jedná sa o výrobky značky parodontax a Sensodyne predávané v dobe konania súťaže v
mieste konania súťaže (ďalej len „súťažné výrobky“).
5. Účasť v súťaži
Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s pobytom a adresou na doručovanie na území
Slovenskej republiky, ktorá si v dobe a mieste konania súťaže zakúpi najmenej dva súťažné výrobky v
rámci jedného nákupu (na jeden pokladničný blok) a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len
„súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).
6. Pravidlá súťaže
6.1.
Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že:
a.

v dobe a mieste konania súťaže zakúpi v rámci jedného nákupu (na jeden pokladničný blok)
najmenej dva súťažné výrobky (ďalej len „uskutoční súťažný nákup“ a „súťažný nákup“)
a pre zapojenie do súťaže podľa bodu b. tohto článku 6.1, si uchová doklad preukazujúci
uskutočnenie tohto súťažného nákupu (ďalej len „pokladničný blok“ alebo „súťažný
doklad“),

b.

v dobe konania súťaže úplne a pravdivo a riadne vyplní on-line registračný formulár do
súťaže (ďalej len „súťažný formulár“) umiestnený na webových stránkach
www.101drogerie.sk (ďalej len „súťažná stránka“), a to tak, že do neho uvedie svoje osobné
údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa na doručovanie v Slovenskej republike, e-mail, tel.
číslo, dátum nákupu z pokladničného dokladu, potvrdí svoj súhlas s pravidlami súťaže

a poskytne informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, a takto vyplnený súťažný
formulár odošle prostredníctvom súťažnej stránky do súťaže. Okamihom odoslania riadne
vyplneného súťažného formulára do súťaže budú do súťaže vložené informácie o jeho
uskutočnených súťažných nákupoch (ďalej len „odoslanie súťažného nákupu do súťaže“);
alebo
c.

na zadnej strane súťažného dokladu alebo inom viditeľnom mieste čitateľne perom vyznačí
svoje identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, e-mail a tel. číslo a takto
vyznačený súťažný doklad vhodí do na to pripraveného, určeného a označeného boxu
v mieste konania súťaže (ďalej len „súťažný box“) (ďalej len „vloženie súťažného nákupu do
súťaže“).

Okamihom odoslania súťažného nákupu do súťaže sa rozumie okamih doručenia požadovaných
informácií do súťaže prostredníctvom súťažného formulára. Okamihom vloženia súťažného nákupu
do súťaže sa rozumie okamih vhodenia súťažného dokladu do súťažného boxu v mieste konania
súťaže.
Súťažiaci je zaradený do súťaže okamihom odoslania súťažného nákupu do súťaže alebo okamihom
vloženia súťažného nákupu do súťaže.
Do súťaže budú zaradené len platné súťažné nákupy odoslané alebo vložené do súťaže. Za platný
súťažný nákup odoslaný alebo vložený do súťaže sa na účely tejto súťaže rozumie súťažný nákup
odoslaný alebo vložený do súťaže v súlade s podmienkami stanovenými týmito pravidlami.
Usporiadateľ a organizátor so súhlasom usporiadateľa si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou
rozhodnúť o platnosti súťažných nákupov, ako aj právo súťažné nákupy nespĺňajúce podmienky
stanovené týmito pravidlami zo súťaže vyradiť alebo ich do súťaže nezaradiť.
6.2.
Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane, vždy však iba na základe nového súťažného
nákupu. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť najviac toľko krát, koľko súťažných nákupov počas doby
konania súťaže uskutoční a koľko súťažných nákupov platne odošle alebo vloží do súťaže
prostredníctvom súťažného formulára alebo súťažného boxu. Pri určení počtu súťažných nákupov je
pritom rozhodujúci počet pokladničných blokov zo súťažných nákupov, nie počet alebo hodnota na
nich uvedených súťažných výrobkov (s výnimkou minimálneho počtu kusov zakúpených súťažných
výrobkov, ktorý musí byť dosiahnutý aby sa jednalo o súťažný nákup).
6.3.
Na účely tejto súťaže a jej pravidiel platí, že na základe jedného pokladničného bloku sa
súťažiaci môže do súťaže zapojiť len jedenkrát a to len prostredníctvom vyššie uvedeného spôsobu
zapojenia sa do súťaže (t.j. len jedným odoslaním alebo vložením konkrétneho súťažného nákupu do
súťaže prostredníctvom súťažného formulára resp. vhodením jedného konkrétneho súťažného
dokladu do súťažného boxu), a to bez ohľadu na to, koľko súťažných výrobkov bolo v rámci daného
súťažného nákupu zakúpených a aká je ich celková hodnota. Opakované zapojenie sa do súťaže na
základe jedného (toho istého) pokladničného bloku bude považované za porušenie týchto pravidiel s
príslušnými následkami uvedenými v bode 6.8 tohto článku 6.
6.4.
Všetky pokladničné bloky z nákupov súťažných výrobkov, na základe ktorých sa súťažiaci
zapojil do súťaže odoslaním súťažného nákupu podľa bodu b. článku 6.1, je súťažiaci povinný si
uchovať na účely preukázania nákupu súťažných výrobkov. Ich predloženie v počte zodpovedajúcom
počtu zapojení sa daného súťažiaceho do súťaže môže byť usporiadateľom a/alebo organizátorom
požadované pri uplatnení výhry a odovzdaní výhry môže byť podmienené ich riadnym predložením.
Ak sa teda súťažiaci zapojil do súťaže napríklad päťkrát prostredníctvom súťažného formulára, bude

povinný predložiť päť pokladničných blokov, ktoré musia byť súladné s údajmi uvedenými
v súťažných nákupoch vložených do súťaže prostredníctvom súťažného formulára.
6.5.
Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho
podmienky týchto pravidiel možno použiť iba originály dokladov o zaplatení z elektronickej
registračnej pokladnice, z ktorých bude jednoznačne vyplývať uskutočnenie príslušného súťažného
nákupu. V prípade, že elektronická pokladňa neuvádza vypísané názvy výrobkov, je potrebné na
preukázanie súťažného nákupu doložiť spolu s týmto dokladom o zaplatení tiež predavačom ručne
vyplnený originálny doklad s vypísaním názvu všetkých zakúpených súťažných výrobkov a pečiatkou
danej predajne, to isté platí primerane pre ostatné chýbajúce údaje na pokladničnom doklade, ktoré
sú vyžadované týmito pravidlami.
6.6.
Ustanovenia bodu 6.4 tohto článku sa nevzťahujú na účasť vložením súťažného nákupu do
súťaže podľa bodu c. článku 6.1. V takomto prípade, s prihliadnutím na okolnosti, bude posúdenie
splnenia podmienok súťažného nákupu vykonané usporiadateľom tejto súťaže v momente
vyžrebovania takéhoto súťažného dokladu.
6.7.
Usporiadateľ má právo konečného posúdenia splnenia podmienok účasti v súťaži
jednotlivými súťažiacimi. Usporiadateľ rovnako s konečnou platnosťou rozhoduje o všetkých otázkach
týkajúcich sa súťaže a jej realizácie.
6.8.
Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami
súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala
účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií),
môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez nároku na náhradu
prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ a organizátor si ďalej vyhradzujú právo vylúčiť
účastníka súťaže zo súťaže najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol
účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže
alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie
účastníka súťaže alebo inej osoby). Toto rozhodnutie usporiadateľa a/alebo organizátora je konečné,
bez možnosti odvolania sa voči tomuto rozhodnutiu.
6.9.
Odovzdanie výhry v súťaži, môže byť podmienené preukázaním splnenia všetkých podmienok
podľa týchto pravidiel, predložením preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom
overenia údajov o totožnosti výhercu, ako aj podpisom preberacieho protokolu a/alebo iného
dokumentu, upravujúceho odovzdanie a prevzatie výhry v súťaži, pripraveného a poskytnutého zo
strany usporiadateľa, súťažiacim. Osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba, ktorej bola obmedzená
spôsobilosť na právne úkony, si môže výhru prevziať len v zastúpení svojho zákonného alebo iného
oprávneného zástupcu.
6.10. Organizátor a usporiadateľ súťaže zabezpečia, aby najneskôr v prvý deň priebehu súťaže boli
v mieste konania súťaže dostupné súťažné boxy, prostredníctvom ktorých je možné vložiť súťažné
nákupy do súťaže. Organizátor a usporiadateľ si vyhradzujú právo upraviť konečný zoznam predajní,
v ktorých budú umiestnené súťažné boxy. Samotný predaj súťažných výrobkov v predajni nezakladá
povinnosť organizátora alebo usporiadateľa umiestniť súťažný box do takejto predajne ani právo
súťažiaceho nárokovať si umiestnenie súťažného boxu do tejto predajne.
7. Výhry a výhercovia v súťaži
7.1.

Do súťaže je usporiadateľom vložených celkovo 30 (tridsať) výhier (cien), a to vo forme
chytrých hodiniek značky Xiaomi, v rôznych farbách (ďalej len „výhry“).

7.2.
Výhercovia v súťaži budú určení losovaním. Výhercovia výhier budú vylosovaní po skončení
súťaže, a to dňa 26.2.2019 prostredníctvom manuálneho žrebovania, spomedzi všetkých platných
zapojení sa do súťaže (t.j. všetkých platných súťažných nákupov odoslaných alebo vložených do
súťaže) všetkých súťažiacich, ktorí sa počas doby konania súťaže platne zapojili do súťaže.
7.3.
Pre účely losovania v zmysle článku 7.2 budú všetky platné zapojenia sa do súťaže realizované
odoslaním súťažného nákupu prevedené do papierovej podoby a pripojené ku všetkým súťažným
dokladom vhodeným do súťažných boxov.
7.4.
Výhercom v súťaži sa stane ten súťažiaci, ktorý splní všetky podmienky stanovené týmito
pravidlami a zároveň bude vylosovaný pre danú výhru v súťaži. Každá z výhier bude losovaná
osobitne v samostatnom losovaní z platných zapojení do súťaže. Po vylosovaní nebudú vylosované
zapojenia do súťaže vrátené späť do ďalšieho zlosovania o zvyšné výhry.
7.5.
Maximálny počet výhercov v súťaži je tridsať, teda zodpovedajúci počtu výhier vložených
usporiadateľom do súťaže. Na základe jedného špecifického platného zapojenia sa do súťaže
(jedného platného vloženia alebo odoslania súťažného nákupu do súťaže) je možné vyhrať
maximálne jednu výhru, pričom nie je vylúčené, aby jeden výherca, v prípade viacerých platných
zapojení sa do súťaže, získal viac výhier, a to až do maximálneho počtu cien vložených do súťaže.
7.6.
O výhre bude súťažiaci informovaný e-mailom (ďalej len „oznámenie o výhre“), na e-mailovej
adrese alebo telefonicky, na telefónnom čísle, ktoré súťažiaci uviedol pri zapojení sa do súťaže
v súťažnom formulári alebo na pokladničnom bloku, vloženom do súťaže a to do dvoch pracovných
dní od losovania, pričom mu budú primeraným spôsobom oznámené podmienky odovzdania výhry.
Krstné mená a názov mesta/obce pobytu jednotlivých výhercov budú zároveň zverejnené na webovej
stránke www.101drogerie.sk
7.7.
V oznámení o výhre bude výherca vyzvaný, aby do 5 dní (rozhodujúci je dátum pečiatky
pošty vyznačený na zásielke výhercu) od doručenia oznámenia o výhre zaslal doporučene na adresu
organizátora súťaže originály všetkých pokladničných blokov z nákupov súťažných výrobkov, na
základe ktorých sa súťažiaci zapojil do súťaže prostredníctvom súťažného formulára (odoslaním
súťažného nákupu do súťaže podľa bodu b. článku 6.1), ktorých predloženie je podmienkou pre
odovzdanie výhry, spolu s adresou trvalého pobytu, ktorá musí korešpondovať s adresou uvedenou v
jeho občianskom preukaze, a s telefónnym číslom a s e-mailovou adresou, ktorú uviedol v súťažnom
formulári. Ak súťažiaci uvedené doklady a informácie nepredloží, alebo ich nepredloží v uvedenej
lehote, jeho nárok na výhru v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká.
7.8.
Povinnosť podľa bodu 7.7 sa nevzťahuje na výhercov, ktorí sa zapojili do súťaže
prostredníctvom súťažného boxu (vložením súťažného nákupu do súťaže podľa bodu c. článku 6.1).
7.9.
Rovnako v prípade, ak sa výhercu nepodarí o jeho výhre v súťaži upovedomiť podľa
článku 7.6, a výherca nebude na telefonickú ani e-mailovú výzvu reagovať, prípadne sa neozve späť
do troch dní od prvého telefonického či emailového kontaktovania, nárok výhercu na jej získanie v
plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká. V oboch prípadoch výhra prepadá usporiadateľovi
súťaže.
7.10. Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne alebo prostredníctvom kuriérskej spoločnosti,
najneskôr do 12. 3. 2019, po telefonickej alebo e-mailovej dohode a za podmienok dohodnutých
medzi organizátorom alebo usporiadateľom a výhercom. V prípade, ak sa výhru nepodarí výhercovi

za dohodnutých podmienok a s vynaložením primeraného úsilia organizátora alebo usporiadateľa
odovzdať, nárok výhercu na jej získanie v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká.
7.11. O naložení s výhrou v súťaži, ktorú sa výhercovi nepodarí odovzdať alebo ktorá nebude z
akýchkoľvek iných dôvodov výhercovi odovzdaná, rozhodne podľa svojho uváženia s konečnou
platnosťou usporiadateľ.
7.12. Odovzdanie výhry v súťaži môže byť podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa
týchto pravidiel, predložením preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia
údajov o totožnosti výhercu, ako aj podpisom preberacieho protokolu a/alebo iného dokumentu,
upravujúceho odovzdanie a prevzatie výhry v súťaži, pripraveného a poskytnutého zo strany
usporiadateľa, výhercom súťaže.
7.13. Výhra vyobrazená na akýchkoľvek reklamných, propagačných a/alebo iných komunikačných
materiáloch k súťaži je len ilustratívna a skutočná výhra v súťaži sa môže od vyobrazenej líšiť.
8. Všeobecné podmienky
8.1.
Vyplnením a odoslaním súťažného nákupu do súťaže alebo vložením súťažného nákupu do
súťaže vyjadruje účastník súťaže svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje
sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
8.2.
Usporiadateľ, resp. organizátor po poverení usporiadateľa, je oprávnený s konečnou
platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže.
8.3.
Výhru, ktorú výherca neuplatní, nevyzdvihne alebo ktorú sa nepodarí odovzdať prepadne bez
náhrady v prospech usporiadateľa.
8.4.
Organizátor ani usporiadateľ nezodpovedajú za akékoľvek škody, ktoré súťažiacim prípadne
vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži. Organizátor ani usporiadateľ nezodpovedajú ani za akékoľvek
škody spôsobené výhrou v súťaži alebo v súvislosti s ňou.
8.5.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru podľa týchto pravidiel nahradiť inou výhrou
obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky odovzdávania výhry. Výhercovi
nevzniká právo výhru reklamovať.
8.6.
Účasť v súťaži ani výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v
peniazoch. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu, a to ani na takú, ktorá
spĺňa podmienky účasti v súťaži definované pre účely tejto súťaže. Na účasť v súťaži nie je právny
nárok.
8.7.
Súťažiaci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt
alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/). V
prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum
(http://esc-sr.sk/)
8.8.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj
právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia
náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v pravidlách súťaže, tieto zmeny budú uskutočnené vo forme
dodatku k týmto úplným pravidlám súťaže a budú zverejnené na súťažnej stránke (t.j. na web stránke

www.101drogerie.sk). Účinnosť zmien podľa predchádzajúcej vety nastáva okamihom ich zverejnenia
podľa predchádzajúcej vety, ak nie je výslovne uvedený neskorší okamih nadobudnutia ich účinnosti.
8.9.
Účasťou v súťaži ako aj vyplnením a odoslaním súťažného formulára do súťaže alebo
vhodením súťažného dokladu do súťažného boxu berie súťažiaci na vedomie, že usporiadateľ bude
spracúvať všetky poskytnuté osobné údaje, najmä, nie však výlučne, údaje v rozsahu meno,
priezvisko, adresa, e-mail, tel. číslo. Spracúvanie osobných údajov v uvedenom rozsahu je
nevyhnutné na účasť v súťaži a u výhercov na odovzdanie výhry. Usporiadateľ je oprávnený tieto
údaje spracúvať na účely realizácie súťaže a jej vyhodnotenia v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov).
8.10. Zároveň je súťažiaci zaškrtnutím príslušného políčka tiež oprávnený udeliť súhlas aj na
spracúvanie poskytnutých osobných údajov (v rozsahu uvedenom vyššie) na účely prezentácie,
propagácie a/alebo inej komunikácie usporiadateľa, jeho produktov, služieb, programov, akcií, súťaží,
iných podujatí a/alebo aktivít, ich organizovanie a/alebo realizovanie, na účely zasielania uvedeného
sa týkajúcich informácií, správ, noviniek a ponúk, a to prostredníctvom pošty resp. iných
poskytovateľov prepravných služieb ako aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Súhlas so spracúvaním
osobných údajov je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, elektronicky, formou e-mailu
na elektronickú adresu usporiadateľa cz.info@gsk.com alebo písomne, formou listu doručeného
usporiadateľovi odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
pred jeho odvolaním. Usporiadateľ po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov zabezpečí
ich výmaz osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení; uvedené pritom nemá vplyv na prípadné povinné
spracúvanie alebo archivovanie údajov (vrátane osobných údajov) na základe osobitného právneho
predpisu. Osobné údaje budú spracúvané na dobu nevyhnutnú vzhľadom na účel spracovania, resp.
do odvolania súhlasu.
8.11. Súťažiaci má vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, najmä má právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na
obmedzenie spracúvania a právo na prenosnosť osobných údajov.
8.12. Súťažiaci berie na vedomie, že osobné údaje v rozsahu, meno a mesto/obec môže
usporiadateľ bezodplatne zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu)
a/alebo propagačných materiáloch usporiadateľa. Usporiadateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov
je oprávnený poskytnuté údaje (vrátane osobných údajov) spracúvať aj prostredníctvom tretích osôb,
najmä (nie však výlučne) prostredníctvom organizátora, ako sprostredkovateľa osobných údajov.
Usporiadateľ je oprávnený poskytnuté údaje (vrátane osobných údajov) poskytnúť a/alebo
sprístupniť aj tretím osobám, a to za účelom realizácie zasielania a/alebo doručovania výhier
výhercom v súťaži. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje súťažiaci usporiadateľovi
aj súhlas na využívanie ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju. K údajom v
rozsahu podľa prvej vety tohto bodu pravidiel môžu byť priradené a na účely a za podmienok podľa
tohto bodu pravidiel spracúvané aj ďalšie údaje (vrátane osobných údajov), ktoré súťažiaci poskytne
a/alebo inak sprístupní usporiadateľovi alebo organizátorovi v rámci jeho účasti v súťaži,
vyhodnotenia súťaže, uplatňovania výhry v súťaži a/alebo odovzdávania alebo preberania výhry v
súťaži a/alebo v súvislosti s nimi.

8.13. Účasťou v súťaži ako aj vyplnením a odoslaním súťažného formulára do súťaže alebo
vložením súťažného dokladu do súťažného boxu účastník súťaže výslovne potvrdzuje, že jeho účasťou
v súťaži, vyplnením a odoslaním súťažného formulára alebo vložením súťažného dokladu do súťaže
ani akýmkoľvek úkonom súťažiaceho uskutočneným v rámci zapojenia (resp. zapájania) sa do súťaže
neboli porušené práva ani oprávnené záujmy akejkoľvek tretej osoby. Účastník súťaže najmä
výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými právami, súhlasmi a potvrdeniami, ktoré v zmysle týchto
pravidiel udeľuje. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti so svojou
účasťou v súťaži ako aj v súvislosti s udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto pravidiel
vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov
upravujúcich a definujúcich ochranu osobnosti, osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov.
V prípade, ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím konaním (resp. nekonaním) v rámci súťaže
a/alebo v súvislosti s ňou porušil akékoľvek práva tretej osoby, najmä osobnostné práva, je za takéto
porušenie plne zodpovedný, a ak usporiadateľovi alebo organizátorovi a/alebo akejkoľvek tretej
osobe v tejto súvislosti vznikne akákoľvek škoda a/alebo iná ujma, zaväzuje sa ju súťažiaci v plnom
rozsahu nahradiť.
8.14. Za správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých, v rámci zapojenia sa do súťaže
a/alebo účasti v súťaži, poskytnutých údajov (vrátane údajov poskytnutých pri uplatňovaní výhry, jej
odovzdávaní a/alebo preberaní) a za oprávnenie na dispozíciu s nimi v rozsahu a za podmienok podľa
týchto úplných pravidiel súťaže zodpovedá v plnom rozsahu súťažiaci.
8.15. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a organizátora (vrátane osôb v
obdobnom vzťahu) a osoby im blízke podľa § 116 z. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom
znení. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba a usporiadateľ alebo organizátor sa o tejto
skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná
a usporiadateľ si vyhradzuje právo naložiť s výhrou podľa vlastného uváženia.
8.16. Organizátor ani usporiadateľ nezodpovedajú za škody ani akékoľvek iné ujmy spôsobené
akýmkoľvek konaním alebo nekonaním tretích osôb ani za akékoľvek technické problémy súvisiace so
súťažou, najmä problémy pri prevádzke súťažnej stránky, problémy na strane prepravcov, alebo iných
subjektov.
8.17. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných
materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže, platí
znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných
materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s úplnými
pravidlami súťaže.
8.18. Súťažiaci berie na vedomie, že výhra v súťažiach môže podliehať dani z príjmov v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení a zdravotným
odvodom v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom
znení.
8.19. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné
plnenia než na plnenia výslovne uvedené v týchto pravidlách, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká
len za splnenia všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle týchto pravidiel. Výherca nie je
oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto
pravidlách.
8.20. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami tejto
súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala
výhercom, výhra jej nebude odovzdaná. Účastník súťaže bude vylúčený i v prípade, ak usporiadateľ

alebo organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo
nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov súťaže či inej osoby, ktorá dopomohla danému
účastníkovi súťaže k získaniu výhry.
8.21. Úplné pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže k dispozícii na súťažnej stránke, t.j. na
webovej stránke www.101drogerie.sk
8.22.

Úplné pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 30. 1. 2019.

V Bratislave, dňa 7.1.2019.

PRÍLOHA 1

SENSODYNE 75ml REPAIR+PROTECT
SENSODYNE ZP 75 ml R&P FRESH
SENSODYNE ZP75ml KOM.OCHR.FRES
SENSODYNE ZP 75ml RAPID NEW
SENSODYNE 50ml PRONAMEL JUNIOR
SENSODYNE ZK GENTLE CARE SOFT
SENSODYNE UV 500ml COOL MINT
SENSODYNE ZP75ml EXTRA WHITE
SENSODYNE ZP75ml RAPID FRESH
SENSODYNE ZK 3X GENTLE CARE
SENSODYNE 75ml KOMPLET. OCHRANA
SENSODYNE 75ml FLUORID
SENSODYNE ZP 75ml RAPID WHITE
SENSODYNE ZK 3X R&P
SENSODYNE 75ml WH.REPAIR+PROTE
SENSODYNE ZP75ml ADVAN.CLEAN
SENSODYNE 100ml FLUORIDE IO
SENSODYNE ZP 2X 75ml EXTRA WHITENING
SENSODYNE ZP 2X75ml FLUORIDE
SENSODYNE ZP100ml EXTRA WHITE
PARODONTAX Fluoride 75 ml
PARODONTAX Ultra Clean 75 ml
PARODONTAX Whitening 75 ml
PARODONTAX Kompletní Ochrana Whitening 75ml
PARODONTAX Kompletní Ochrana Extra Fresh 75 ml
PARODONTAX Gentle Clean ZK Extra Soft
PARODONTAX Gentle Clean Triopack ZK Extra Soft
PARODONTAX Daily 0,06 500 ml

