Úplné znenie pravidiel súťaže „Hraj o 10x zážitkový pobyt v Zoo Bojnice pre celú
rodinu!“
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Hraj o 10x zážitkový
pobyt v Zoo Bojnice pre celú rodinu!“ prebiehajúcej vo všetkých obchodných reťazcoch na
území Slovenskej republiky (ďalej len „súťaž“).
Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže na
propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba
formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.
Usporiadateľom súťaže je: Maspex Slovakia Trade, s.r.o.
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
61617/B
so sídlom: Bratislava, Slovnaftská 102, 82107
IČO: 45296138
(ďalej len „usporiadateľ“)
1. Termín a miesto konania súťaže:
Súťaž prebieha od 01.05. do 15.07.2018 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) vo
všetkých obchodných reťazcoch na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania
súťaže“).
2. Súťažný výrobok
Súťaž sa vzťahuje na celé portfólio nápojov Kubík
3. Podmienky účasti v súťaži:
Súťažiacim sa môže stať fyzická osoba staršia než 18 rokov s doručovacou adresou na území
Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“), ktorá si v dobe a v mieste konania súťaže v
rámci jedného nákupu zakúpi 2 ľubovoľné nápoje Kubík, pošle pokladničný blok s údajmi vo
formáte meno a priezvisko, bydlisko a telefónne číslo s heslom „Kubík súťaž“ na adresu:
Maspex Slovakia Trade s.r.o., Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava. Po splnení týchto
podmienok budete zaradený do súťaže.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže
nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že sa takáto osoba i napriek uvedenému stala
výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácii, ktoré poskytla, nemá nárok na
výhru a výhra prepadá. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, u
ktorých bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého jednania, a to
i prostredníctvom tretích osôb. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neudeliť výhry v prípade, že
existujú pochybnosti o spôsobe získania pokladničného bloku, či v prípade porušenia pravidiel
súťaže zo strany súťažiacich alebo akéhokoľvek správania sa zo strany súťažiacich, ktoré by
bolo v rozpore s dobrými mravmi či zásadami fair-play.
4. Výhry v súťaži:
Výhrou v súťaži je 10 x zážitkový pobyt v Zoo bojnice s ubytovaním v Hoteli pod Zámkom ****
pre celú rodinu (max 2 dospelé osoby a 2 deti).

5. Žrebovanie, oznámenie a predanie výhier:
Každý súťažiaci, ktorý splnil vyššie uvedené podmienky, bude zaradený do žrebovania, ktoré
prebehne najneskôr do 14 pracovných dní po ukončení súťaže v sídle usporiadateľa.
Pre oznámenie výhry budú použité údaje výhercu z pokladničného bloku. Vyžrebovaný
výhercovia sa o výhre dozvedia telefonicky a/alebo doručením výhry na adresu výhercu
prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti.
Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná a nemá nárok výhru
reklamovať, ani nárok na iné vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote výhry.
Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.
Súťažiaci môže vyhrať výhru iba raz.
Všetky neprevzaté a neoverené výhry prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže.
Usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie výhier behom prepravy.
6. Všeobecné podmienky:
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne
dodržiavať.
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním
súťaže.
Usporiadateľ súťaže je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či
súťaž pozastaviť, odvolať, alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá.
Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti
so súťažou, avšak tieto úplne pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a
konečné.
V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov, pri
poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € usporiadateľom súťaže, daň z
príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto
hodnotu. Usporiadateľ informuje súťažiaceho o výhre presahujúcej 350 € vždy v pravidlách
súťaže, a to uvedením hodnoty výhry.
V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € podlieha
odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto
poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré
spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne
daňový úrad.
7. Osobné údaje
V náväznosti na platnú legislatívu v oblasti spracovania osobných údajov na národnej – zákon
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a európskej úrovni Nariadenie 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)
súťažiaci súhlasí so spracovaním všetkých ním poskytnutých údajov Usporiadateľom (ďalej len
„Správca“) za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže a to po dobu súťaže a 30 dní od
skončenia súťaže, v prípade výhercu sa tento súhlas udeľuje na dobu stanovenú legislatívnymi
požiadavkami. V prípade zverejnenia výhercov na stránkach budú výhercovia kontaktovaní za
účelom poskytnutia súhlasu so zverejnením kontaktných údajov výhercu vo formáte: meno,
priezvisko a bydlisko na webovej stránke a v propagačných materiáloch.
Súťažiaci potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona o
ochrane osobných údajov a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a bol
poučený, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne a písomne
kedykoľvek odvolať písomnou formou na adrese sídla Usporiadateľa, ako i so všetkými ďalšími
právami vyplývajúcimi z príslušnej legislatívy. V prípade pochybností o dodržiavaní práv
Správcom sa môže účastník obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom
Odborárske námestie č.3, 81760 Bratislava 15. Súťažiaci berie na vedomie, že ak dôjde na
základe jeho žiadosti k blokovaniu alebo likvidácii jeho osobných údajov pred ukončením doby
platnosti súťaže, účasť súťažiaceho v súťaži končí vrátane straty nároku na výhru, ak je
žiadosť doručená pred odovzdaním výhry súťažiacemu.
Úplné pravidlá súťaže sú po celú dobu jej konania k dispozícii na www.mackokubik.sk zároveň
sú uložené v písomnej podobe v sídle Usporiadateľa súťaže.
V Bratislave dňa 1.5.2018

