Štatút spotrebiteľskej súťaže
„SÚŤAŽ O SKVELÉ CENY“
Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže „Súťaž
o skvelé ceny“, účelom ktorej je propagácia produktov organizátora súťaže.
Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmto oficiálnym štatútom a pravidlami, ktoré
popisujú práva a povinnosti jej účastníkov. Zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže
vyjadrujú účastníci svoj SÚHLAS riadiť sa týmto oficiálnym štatútom a pravidlami.
Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmto štatútom
a pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.
1. Organizátor spotrebiteľskej súťaže
Zadávateľ a organizátor spotrebiteľskej súťaže je spoločnosť Tatranská mliekareň
a.s. so sídlom Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363, zapísaná v
Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Prešov, oddiel Sa, zložka č. 108/P
(ďalej len „organizátor“).
2. Termín konania spotrebiteľskej súťaže
Spotrebiteľská súťaž sa uskutoční v termíne od 1.5.2021 do 30.6.2021 na území
Slovenskej republiky (ďalej „doba trvania súťaže a miesto trvania súťaže").
Žrebovanie súťaže sa uskutoční 8.7.2021.
3. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území
Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky súťaže (ďalej len „súťažiaci“). V prípade
osoby mladšej ako 18 rokov výhru preberá jeho zákonný zástupca. Súťaže sa

nemôžu zúčastniť vlastníci a zamestnanci organizátora súťaže a ich blízke osoby,
ani iné dodávateľské subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do
mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu
cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle
štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.
Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať
podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
4. Pravidlá súťaže
Do súťaže bude zaradený každý súťažiaci, ktorý počas doby trvania súťaže pošle 5
kusov súťažných viečok v obálke na adresu výrobcu: „Súťaž“ Tatranská mliekareň
a. s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok. Priloží meno, priezvisko, adresu, telefonický
kontakt a vlastnoručný podpis. (V prípade osoby mladšej ako 18 rokov súťažiaceho
podpisuje jeho zákonný zástupca).
V obálke sa musí nachádzať 5 kusov súťažných viečok spolu s menom, adresou
telefonickým kontaktom a vlastnoručným podpisom. Jeden súťažiaci sa môže súťaže
zúčastniť viackrát, pričom musí spĺňať podmienky uvedené v týchto pravidlách.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore so štatútom
súťaže nebudú zaradené do súťaže.
Do spotrebiteľskej súťaže sú zaradené výrobky:
Dráčik vanilka 80 g,
Dráčik XXL vanilka 125 g,
Dráčik kakao 80 g,
Dráčik XXL kakao 125 g,
Lahodná Tatranská pena kakaová 80 g,

5. Výhry
Výhry v súťaži sú následovné:
1 x wellness pobyt pre 2 osoby
5 x notebook
4 x trampolína
4 x bicykel
4 x kolobežka

Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle
štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca) bude prebiehať 8.7.2021.
Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov
vykonajú traja zamestnanci organizátora súťaže.
Vyžrebovaní výhercovia budú o výhre ceny kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom,
a to do 3 pracovných dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Zároveň budú mená
výhercov k nahliadnutiu na stránke www.tami.sk.
Výhry budú s výhercami vysporiadané do 60 dní od termínu ukončenia súťaže. Výhry
budú zaslané poštou na adresu uvedenú výhercom, prípadne sa ich doručenie
uskutoční prostredníctvom obchodných zástupcov organizátora súťaže. Pri preberaní
výhry sa výherca musí preukázať platným občianskym preukazom. V prípade
zistenia podvodu alebo nekalého jednania nebude výhra odovzdaná.
V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne
alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena
prepadne v prospech organizátora súťaže. Výhry neprevzaté do 60 dní prepadajú v
prospech organizátora.
Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu
a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier.

Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so
súhlasom organizátora súťaže.
Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti
s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacim, alebo v súvislosti s neuplatnením,
nevyzdvihnutím, nevyužitím výhry.
6. Informácia o daniach
V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení
peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350, 00 € podlieha podľa platných
právnych predpisov Slovenskej republiky zdaneniu a je predmetom odvodu na
verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
v platnom znení. Daň a odvod je na svoje náklady povinný zaplatiť výherca.
Hodnota výhier v tejto spotrebiteľskej súťaži neprekračuje hodnotu 350 € s DPH.
Výhercovia súťaže nie sú zaťažení zdaňovaním v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov.
7. Ochrana osobných údajov a
V zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov, súťažiaci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne
a zapojením sa do súťaže udeľuje svoj SÚHLAS so spracovaním všetkých ním
poskytnutých údajov (v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo,
vlastnoručný podpis) za účelom registrácie spotrebiteľa do súťaže, vyhodnotenia
a doručenia výhry výhercovi. Poskytnuté osobné údaje slúžia na jednoznačnú
identifikáciu súťažiaceho, ktorý sa bude v prípade výhry kontaktovať. Súhlas sa
udeľuje na dobu určitú počas trvania spotrebiteľskej súťaže „Súťaž o skvelé ceny“
a následne jej vyhodnotenia. Poskytnuté osobné údaje výhercov budú uchovávané
počas 1 roka od ukončenia súťaže. Dotknutá osoba ma právo požadovať od
organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu,
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu, ako aj
právo na prenos údajov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo tento svoj súhlas
odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na
súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade ma dotknutá osoba
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky
8. Všeobecné ustanovenia
Účasťou v súťaži vyjadrujú súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí
s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže
zúčastniť.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich
sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo
z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť,
zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda.
Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní organizátor na svojej webovej
stránke www.tami.sk.
Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom
v súvislosti s prijatými cenami.
V Kežmarku, dňa 23.4.2021

Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok

