Štatút reklamnej súťaže

„fischer TourTruck - Súťaž“
26.11.2018 – 07.12.2018
Preambula
Zmyslom tohto štatútu je záväzne upraviť pravidlá reklamnej súťaže „fischer TourTruck (ďalej len
„súťaž“). Tento štatút je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobné pravidlá súťaže
tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.
Účelom súťaže je zvýšenie informovanosti verejnosti a propagácia produktov značky fischer na
Slovensku s cieľom podpory predaja a podpory obchodných partnerov (fischer Fixing centier) v
danom regióne, čo v konečnom dôsledku prispeje k zvýšeniu tržieb spoločnosti fischer SK.
1. Organizátor súťaže:
Organizátorom súťaže je spoločnosť fischer SK s.r.o.
IČO: 36810649
DIČ: SK 2022423887
so sídlom Nová Rožňavská 134 A, 831 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka 47150/B, (ďalej len ako „organizátor“ alebo „spoločnosť
fischer“).
2. Termín a miesto konania súťaže:
Súťaž s názvom „fischer TourTruck - Súťaž“ prebieha od 25.11.2018 (00:00:00) do 07.12.2018
(23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto
konania súťaže“) na vyhradených stanovištiach fischer kamiónu.
3. Podmienky účasti v súťaži:
Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovanými týmito
pravidlami súťaže.
a. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba - súťažiaci s trvalým pobytom a doručovacou adresou v
Slovenskej republike vo veku nad 18 rokov, ktorý je úplne spôsobilý na právne konanie
s výnimkou:
- štatutárnych orgánov, vlastníkov a zamestnancov organizátora
- štatutárnych orgánov, vlastníkov a zamestnancov zmluvných partnerov
zúčastňujúcich sa na organizácii tejto súťaže alebo spoločností, ktoré sa na
tejto súťaži zúčastňujú iným spôsobom a im blízkych osôb
b. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyhlasujú, že:
- súhlasia s podmienkami súťaže uvedenými v pravidlách
- svoju účasť v súťaži budú uskutočňovať vo vlastnom mene
- zapojením sa do súťaže, súťažiaci udeľuje súhlas so spracúvaním
osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a určenia výhercov
(Spracúvané osobné údaje: meno a priezvisko, tel.číslo, mailová adresa) a
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súhlas s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia
maximálne však 1 rok od skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu.
Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať
na marketingové účely.
- Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovávaním osobných údajov po skončení súťaže,
môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie
vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na
adresu: info@fischerwerke.sk. Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca
nárok na výhru v súťaži.
c. Podmienkou účasti na súťaži je poskytnutie identifikačných údajov (meno a priezvisko)
a kontaktných údajov (tel.číslo a emailová adresa) zápisom na zlosovací lístok.
d. Každý účastník sa môže zúčastniť len raz, t.j. odovzdaním jedného zlosovacieho lístka
e. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže,
nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala
výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na
výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá.
4. Princíp súťaže
Súťažiaci odpovie na súťažnú vetu, ktorá je uvedená na zlosovacom lístku a zlosovací lístok vhodí do
urny na to určenej.
5. Výhry v súťaži:
Výhry v súťaži sú nasledovné:
1. Televízor 65" LG 65SK7900PLA
2. Tablet Lenovo Yoga Tablet 3 Plus
3. Pákový kávovar DéLonghi EC820B
4. Stavebnica Mechanic & Static 2 – fischertechnic
5. Náramkové hodinky "ERIK" v kovovej krabici - s logom Fischer
6. Náramkové hodinky "ERIK" v kovovej krabici - s logom Fischer
(ďalej jednotlivo len „výhra“)
6. Losovanie
Po ukončení trvania súťaže sa uskutoční celkovo 1 losovanie, a to dňa 10.12.2018 za prítomnosti
notára a zástupcu organizátora. Losovať sa bude v poradí od šiestej ceny smerom ku prvej cene.
Výhercom môže byť len účastník, ktorý splnil podmienky súťaže.
7. Odovzdanie výhier
1. Usporiadateľ informuje výhercov o výhre telefonicky a emailom, a to nasledujúci pracovný
deň po losovaní.
2. Výhry budú odovzdané osobne našim obchodným zástupcom zodpovedným pre daný región.
3. Výherca výhru prevezme podpísaním preberacieho protokolu, ktoý bude obsahovať všetky
potrebné informácie

fischer SK s.r.o.
Nová Rožňavská 134 A, SK – 831 04 Bratislava
tel.: +421 2 4920 6046
fax: +421 2 4920 6044
e-mail: servis@fischerwerke.sk
www.fischer-sk.sk

IČO: 36 810 649
DIČ: 2022423887
IČ DPH: SK2022423887
Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 47150/B
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
SK81 1111 0000 0014 2994 2003 / UNCRSKBX

2

8. Spoločné ustanovenia:
a. K oznámeniu o výhre bude použité telefónne číslo, resp. e-mailová adresa, ktoré výherca
zadal pri zapojení sa do súťaže. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom
ktorých bude výherca informovaný o výhre, organizátor nezodpovedá.
b. Pokiaľ sa organizátorovi nepodarí s výhercom telefonicky spojiť ani pri jednom z troch
pokusov v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod., počas troch po sebe nasledujúcich pracovných
dní, resp. výherca na e-mail organizátora relevantne neodpovie do troch pracovných dní
od jeho odoslania, výherca stráca nárok na výhru.
c. V prípade, že sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto
pravidiel súťaže, prepadá výhra organizátorovi a organizátor si vyhradzuje právo
vyžrebovať náhradného výhercu spôsobom uvedeným v bode 6. týchto pravidiel.
d. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu
osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora.
e. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s
používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu
doručenia výhry výhercovi. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu
bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné
alternatívne plniť v peniazoch.
f. Organizátor nezodpovedá za vlastnosti výhier, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady
dohodnuté inak.
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9. Všeobecné podmienky:
a. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v
plnom rozsahu dodržiavať.
b. Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch organizátora (letáky,
plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.
c. Nepeňažná výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa
§ 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej
sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná. V
rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu bude výherca – fyzická osoba v princípe
povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade
výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov
na sociálne postenie. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za
jednu výhru. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle
platného zákona. Informácia k zdaneniu výhry a výpočtu odvodov je len orientačná.
Pre konkrétne povinnosti pri podávaní daňového priznania ako aj pri výpočte
daňovej a odvodovej povinnosti je potrebné kontaktovať svojho daňového poradcu.
d. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.
e. Organizátor si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez
predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť organizátor uplatní
najmä vtedy, ak z technických dôvodov alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť
riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené
správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej
škody.
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f. Organizátor je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá
súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch
v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné,
úplné a konečné.
g. Organizátor v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z
účasti na súťaži.
h. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť,
platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia
budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu
pôvodných neplatných ustanovení.
i. Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k
dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.fischer-sk.sk, a zároveň sú uložené v
písomnej podobe v jeho sídle.
10. Ochrana osobných údajov
Kontaktné údaje výhercov poskytnuté v súlade s bodom 3 štatútu predstavujú osobné údaje. V súťaži
sa tak spracúvajú iba osobné údaje výhercov. Tieto osobné údaje budú spracúvané v rámci realizácie
súťaže v súlade s platnými právnymi predpismi pre ochranu osobných údajov, najmä Nariadenia EÚ
c.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov („Nariadenie“).
V rámci realizácie súťaže vystupujú v zmysle Nariadenia:
a) organizátor ako prevádzkovateľ, pretože určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov
výhercov ako súťažiacich. Kontaktným miestom pre výhercov ako dotknutých osôb je kontaktný
formulár dostupný na https://www.fischer-sk.sk/sk-sk/kontakt;
b) obchodní zástupcovia ako sprostredkovatelia, pretože spracúvajú osobné údaje výhercov v súťaži
v rozsahu, pre účely a spôsobom stanoveným organizátorom v tomto štatúte. Spracúvanie
osobných údajov obchodným zástupcom sa spravuje osobitnou zmluvou podľa čl. 28 Nariadenia.
Poskytnutím osobných údajov účastníkov
organizátorovi svoje osobné údaje v rozsahu:

v súlade s bodom 3 štatútu poskytuje účastník
-mail

za účelom realizácie všetkých práv a povinností, ktoré im vyplývajú z tohto štatútu, a to:
a) identifikácie výhercu ako účastníka súťaže;
b) overenia splnenia podmienok účasti v súťaži stanovených týmto štatútom;
c) kontaktovanie a komunikáciu s výhercom,
d) odovzdanie výhry výhercovi,
e) overenie správnosti a platnosti údajov poskytnutých výhercom pri preberaní výhry.
Výherca berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú jednorazovo poskytnuté obchodnému
zástupcovi za účelom distribúcie výhier.
Osobné údaje zúčastnených budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a to po odovzdaní výhry
výhercom. Spracúvané údaje výhercov budú uchovávané po dobu 1 roka po ukončení súťaže. Podľa
platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môže účastník svoj súhlas s ukladaním,
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spracúvávaním a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné
údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť v hre bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na
vymazanie osobných údajov je možné poslať na e-mailovú adresu: info@fischerwerke.sk , alebo
písomne poštou na adresu organizátora.
Poskytnutie osobných údajov výhercom je podmienkou pre odovzdanie výhry výhercovi.
V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov výhercom nemôže byt výhercovi odovzdaná
výhra.
Organizátor týmto v súlade s Nariadením informuje výhercu o jeho práve:
a) požadovať od organizátora prístup k osobným údajom týkajúcim sa osoby výhercu;
b) na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov;
c) namietať proti spracúvaniu osobných údajov;
d) na prenosnosť osobných údajov;
e) podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov).
Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránke
https://www.fischer-sk.sk/sk-sk/pravnej/ochrana-osobnych-udajov

V Bratislave dňa 12.11.2018

fischer SK s.r.o.
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