„Konzerváreň plná spomienok“
(ďalej len „Súťaž“)
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Všeobecné ustanovenia

I.

Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť TATRAKON, s r.o., so sídlom Alžbetina 23, Poprad 058 01 ,
Slovenská republika, IČO 31 692 613 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, oddiel Sa, vložka číslo 1810/P (ďalej len „Usporiadateľ“). Organizátorom súťaže je
spoločnosť MADE BY VACULIK, s. r. o., so sídlom Búdková 28, Bratislava 811 04, IČO: 35761814,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 18652/B (ďalej
len „Organizátor“).
II. Miesto konania Súťaže
Súťaž prebieha na internetovej stránke konzervarentatrakon.sk Usporiadateľa, kde bude Súťaž
Zverejnená (ďalej len „Miesto konania Súťaže“).
III. Čas konania Súťaže
Súťaž bude prebiehať v termíne od 31. januára 2017 do 19. februára 2017.
IV. Podmienky účasti v Súťaži
Akákoľvek fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní všetky
podmienky účasti v Súťaži uvedené v tomto článku, sa stáva súťažiacim (ďalej len „Súťažiaci“).
Podmienky účasti v Súťaži sú nasledovné:
1. Súťažiaci vyplní textové pole pre napísanie spomienky, vyplní formulár, kde uvedie meno
a priezvisko, ulicu, obec a PSČ, udelí súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby súťaže
a kliknutím na tlačidlo „zakonzervovať spomienku“ odošle. ,
(ďalej len „Podmienky účasti v Súťaži“).
V. Výhry
1. Organizátor Súťaže pošle v prvé dva dni súťaže 1x „konzervu plnú spomienok“ prvým 50
súťažiacim, následne každý deň súťaže 1 x „konzervu plnú spomienok“ prvým 30 súťažiacim
v daný súťažný deň na adresu, ktorú uviedol súťažiaci pri vypĺňaní formulára – títo súťažiaci
sa stávajú výhercami (ďalej len „Výherca / Výhercovia“).
Výhercom poskytne Organizátor vecnú výhru nasledovne:
1. miesto až 630. miesto - 1 x „konzervu plnú spomienok“ od Tatrakonu
Výhra bude Výhercovi odovzdaná poštou na adresu, ktorú uvedie vo formulári na microsite
konzervarentatrakon.sk. Výherca má právo vyhrať výhru iba 1x.

VI. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Kliknutím na príslušné políčko udeľujete spoločnosti TATRAKON, s r.o., so sídlom Alžbetina 23,
Poprad 058 01 , Slovenská republika, IČO 31 692 613 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, oddiel Sa, vložka číslo 1810/P (ďalej len „spoločnosť Tatrakon“) v súlade s ustanovením
§11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov
uvedených v prihlasovacom formulári (meno a priezvisko, e-mailová adresa), počas celej doby trvania
súťaže, a to na účel prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).
Takisto spoločnosti Tatrakon udeľujete súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených
v prihlasovacom formulári po celú dobu existencie webovej stránky www.tatrakon.sk spoločnosti
Tatrakon, a to na účel zasielania ponúk a tovarov poskytovaných spoločnosťou Tatrakon alebo jej
obchodnými partnermi a vykonávanie marketingových prieskumov.
Kliknutím na príslušné políčko zároveň udeľujete spoločnosti Tatrakon súhlas na zverejnenie svojich
osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko na:
 webovej stránke www.tatrakon.sk a konzervarentatrakon.sk
 Facebook stránke spoločnosti Tatrakon
 YouTube kanáli spoločnosti Tatrakon
Spoločnosť Tatrakon týmto vyhlasuje, že vaše osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely.
Vaše osobné údaje uvedené v prihlasovacom formulári budú v mene spoločnosti Tatrakon spracúvané
prostredníctvom sprostredkovateľa, a to spoločnosťou MADE BY VACULIK, s. r. o., so sídlom
Búdková 28, 811 04 Bratislava, IČO: 35 761 814.
Poučenie:
 Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločnosť Tatrakon ako
prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis a
opravu svojich osobných údajov vedených v informačnom systéme.
 Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných
údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov,
napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od spoločnosti Tatrakon ako
prevádzkovateľa, napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania; potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás
spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Tatrakon, musia byť pravdivé a v prípade ich
zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať spoločnosť Tatrakon.
 V prípade neaktuálnosti vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní
námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované.
 Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete na dobu určitú a máte právo tento
súhlas kedykoľvek odvolať.
VII. Záverečné ustanovenia
Zapojením sa do Súťaže „Konzerváreň plná spomienok“ udeľuje Súťažiaci Organizátorovi v zmysle
článku IV. Svoj súhlas s týmito Pravidlami. Výhercovia Súťaže sú povinní zdaniť Výhru v súlade s
príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Účasť na Súťaži nemožno vymáhať súdnou cestou. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek
zmeniť tieto pravidlá a podmienky Súťaže a zároveň je oprávnený Súťaž kedykoľvek ukončiť bez
náhrady, a to s účinnosťou od okamihu uverejnenia v Mieste konania Súťaže.
Na poskytnutie Výhry nevzniká Výhercovi právny nárok a namiesto nej nie je možné v žiadnom
prípade od Usporiadateľa a Organizátora Súťaže požadovať akékoľvek iné plnenie. Výherca je
povinný Výhru zdaniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú Výhru výhrou obdobného typu
a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry, ako aj právo kedykoľvek zmeniť
pravidlá Súťaže, vrátane doby jej trvania či právo Súťaž kedykoľvek ukončiť.

Ďalšie podmienky Súťaže a právne vzťahy vzniknuté na základe tejto Súťaže sa riadia právnym
poriadkom Slovenskej republiky.
Prípadné námietky k priebehu Súťaže možno Organizátorovi zaslať písomne na adresu sídla uvedenú
v týchto pravidlách súťaže, a to najneskôr do 3 pracovných dní od skončenia Súťaže. Na námietky
podané neskôr sa nebude prihliadať. Rozhodnutie Organizátora o námietke je konečné.
Tieto pravidlá Súťaže sú k dispozícii v Mieste konania Súťaže. Ďalšie podmienky Súťaže a právne
vzťahy vzniknuté na základe tejto Súťaže sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
V Bratislave dňa 30. 1. 2017

