ÚPLNE PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Vyhrajte s MAYBELLINE kozmetický kufrík.“
Účelom tohto dokumentu (ďalej len „pravidlá“) je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže „Vyhrajte s
MAYBELLINE kozmetický kufrík.“ (ďalej len „súťaž“) v Slovenskej republike. Skrátené znenie pravidiel
na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s týmto
dokumentom. Tento dokument môže byť menený iba formou písomných dodatkov.

Organizátor:
L´ORÉAL Slovensko s. r. o.
Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
IČ: 35725354, IČ DPH: SK2020241828, DIČ: 2020241828
VOR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 15344/B
Spoločnosť L´ORÉAL Slovensko s. r. o. je registrována u Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky a spracúva osobné údaje registrovaných členov Klubu krásy v súlade so Zákonom o ochrane
osobných údajov.

Spolupracujúci subjekt
Emil Krajčík s. r. o.
Dlhá 1424/47, 905 01 Senica
Zápis v registri: OR vedený Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 13103/T
Za spoločnosť koná: Emil Krajčík, konateľ
IČO: 36246204
IČ: SK2020188588

Účastník: Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba – spotrebiteľ, starší ako 18 rokov, s
trvalým pobytom alebo s adresou doručenia na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky
účasti v súťaži. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov sa táto môže zúčastniť len s písomným
súhlasom zákonného zástupcu. Účastníkom súťaže nemôže byť podnikateľ.
Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo rodinnom pomere k organizátorovi, ako
aj osoby týmto osobám blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú
zaradené do súťaže. Aj keď takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku
nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom
prípade prepadá organizátorovi súťaže. Účastník súťaže bude vylúčený organizátorom v prípade, že
organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého
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konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k
získaniu výhry.
Organizátor je oprávnený v priebehu súťaže požadovať od ktoréhokoľvek účastníka predloženie
pokladničných dokladov o vykonaní nákupu súťažných výrobkov v súťažnom mieste, a ak účastník taký
pokladničný doklad nepredloží, bude zo súťaže bez náhrady vylúčený.

I.

Termín a miesto konania súťaže

1.
Súťaž bude prebiehať v termíne od 28. 8. 2019 do 17. 9. 2019 vrátane (ďalej len „doba konania
súťaže“) na území Slovenskej republiky.
2.
Súťaž sa uskutoční vo všetkých predajniach reťazca 101 DROGERIE v Slovenskej republike,
v ktorých sú predávané súťažné výrobky (ďalej len „súťažné miesto“).

II.

Súťažný výrobok

1.
Súťaž sa vzťahuje na výrobky dekoratívnej kozmetiky MAYBELLINE distribuované do Slovenskej
republiky organizátorom a predávaných v dobe konania súťaže na súťažných miestach (ďalej len
„súťažný výrobok“).
2.
Výrobkami dekoratívnej kozmetiky MAYBELLINE sa rozumejú všetky výrobky dekoratívnej
kozmetiky, ktoré nie sú v dopredaji („dopredajové položky“).

III.

Pravidlá súťaže

1.
Účastník súťaže, ktorý si v termíne trvania súťaže zakúpi na súťažnom mieste súťažný výrobok
(alebo súťažné výrobky) v hodnote minimálne 19,99 EUR, vyplní na zadnej strane kópie pokladničného
dokladu svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail a
podpis.
2.
Po vyplnení osobných údajov na zadnú stranu pokladničného dokladu v zmysle článku III.1.
týchto pravidiel, je účastník súťaže povinný odovzdať ho na predajni 101DROGERIE. Svoj súťažný
pokladničný doklad môže registrovať aj elektronicky na stránke spolupracujúceho subjektu
www.101DROGERIE.sk sekcia SÚŤAŽE.
4.
Účastník súťaže je povinný uschovať si doklad o zaplatení kúpnej ceny za súťažný výrobok
(alebo súťažné výrobky).
5.
Účastník sa môže do súťaže zapojiť toľkokrát, koľko uskutočnil súťažných nákupov. Čím viackrát
sa účastník do súťaže zapojí, tým vyššia bude jeho šanca na získanie niektorej z cien. Avšak jeden
súťažný nákup = jeden pokladničný doklad. Každý súťažný nákup musí byť na samostatnom
pokladničnom doklade.
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IV.
1.

Výhry v súťaži a ich odovzdanie

V súťaži sa hrá o nasledovnú cenu 100x kozmetický kufrík MAYBELLINE.

2.
Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 18. 9. 2019 vylosovaním 100 súťažných pokladničných
dokladov zhromaždených zo všetkých súťažných miest a elektronickej registrácie, a to v sídle
spolupracujúceho subjektu.
3.
Výhercovia cien budú o svojej výhre informovaní písomne na adrese bydliska alebo na emailovej adrese alebo telefonicky na telefónnom čísle, ktoré uviedli na súťažnom kupóne, a to do 15
dní po uskutočnení žrebovania výhercov. Výhercovia budú tiež vypísaní na webe
www.101DROGERIE.sk.
4.
Následne sú vyžrebovaní súťažiaci povinní preukázať organizátorovi pokladničný doklad o kúpe
súťažného výrobku (alebo súťažných výrobkov), a to v elektronickej podobe (scan uvedených
dokladov). Výhercovia tak musia urobiť do 7 dní od okamihu, kedy boli organizátorom o výhre
informovaní. Ak nebudú organizátorovi doručené vyššie uvedené doklady v elektronickej podobe alebo
v písomnej podobe poštou v uvedenej dobe, stráca výherca nárok na výhru. Do emailu s dokladom
alebo do poštovej zásielky je súťažiaci povinný vložiť informáciu s označením adresy na území
Slovenskej republiky, na ktorú si želá zaslať svoju výhru. V prípade, že je výherca mladší ako 18 rokov,
musí zaslať spolu s dokladom aj písomný súhlas zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, prevzatím
výhry a súhlas so spracovaním osobných údajov maloletého a jeho zákonného zástupcu.
5.
Výhry budú doručené organizátorom na adresu, ktorú uvedie výherca v e-maile, a to do 10 dní
od doručenia požadovaných dokladov a adresy dodania organizátorovi. Adresa dodania sa musí
nachádzať na území Slovenskej republiky. Výhry budú odoslané výhercom prostredníctvom Slovenskej
pošty a.s. doporučene alebo prostredníctvom kuriéra, podľa zvolenia organizátora. Ak je výhercom
osoba mladšia ako 18 rokov podmienkou pre odovzdanie výhry je predloženie písomného súhlasu
zákonného zástupcu tejto osoby, rovnako súhlas s účasťou v súťaži, prevzatím výhry a súhlas so
spracovaním osobných údajov maloletého a jeho zákonného zástupcu.
6.
Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za doručenie zásielok s požadovanými dokladmi ani
za doručenie zásielok s výhrami, za ich poškodenie, oneskorenie či stratu počas prepravy.

V.

Spracovanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy

1.
Registráciou do súťaže (vyplnením súťažného pokladničného dokladu a jeho odovzdaním
súhlasí účastník bezplatne so spracovaním poskytnutých údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa
bydliska, telefónne číslo, e-mail a podpis organizátorom L´ORÉAL Slovensko s. r. o., Nám. 1. mája 18,
811 06 Bratislava, IČ: 35725354, IČ DPH: SK2020241828, DIČ: 2020241828, VOR OS Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č.: 15344/B, pre marketingové účely, t.j. ponúkanie produktov a služieb, informovanie o
marketingových akciách, ako aj pre zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických
prostriedkov podľa zákona č. zák.č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov
, a to na dobu neurčitú, t.j. do odvolania súhlasu. Súťažiaci berie na vedomie, že má práva podľa §28
zák.č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, t.j. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj
súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom
a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, atď.. V prípade
pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na organizátora. Dozorným orgánom je Úrad pre
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
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2.
Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že organizátor súťaže je oprávnený použiť v súlade s
§12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, bezplatne nimi uvedené a oznámené meno,
priezvisko a mesto bydliska v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch
organizátora v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami s tým, že môžu byť vyhotovované a
zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže a že ich
zverejňovanie sa môže použiť v dobe 5 rokov od ukončenia súťaže.
3.
Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že organizátor je oprávnený použiť fotodokumentáciu
pri prevzatí výhry pre marketingové účely.
4.
Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade odvolania súhlasu so spracovaním
osobných údajov v dobe trvania súťaže bude zo súťaže vylúčený bez akejkoľvek náhrady.

VI.

Záverečné ustanovenia

1.
Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné ceny ako aj vymáhanie
účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou, nie je možné.
2.
Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou
účasťou v súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.
3.
Organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými
prostriedkami.
4.
Účasťou v súťaži (súťažného pokladničného dokladu a jeho odovzdaním alebo vyplnením
elektronického formulára) prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá
bezvýhradne dodržiavať.
5.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže
alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady a rovnako tak prípadne nahradiť
jednotlivé ceny za iné ceny. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže
kedykoľvek v jej priebehu.

V Bratislave dňa 22.8.2019
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