Úplné pravidlá súťaže „Tesco-Wizzair Henkel Promo!“
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Tesco-Wizzair
Henkel Promo“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý
v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá súťaže uvedené na propagačných materiáloch
určených spotrebiteľom, prípadne inak komunikované.
1. Organizátor súťaže:
Organizátorom súťaže je spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 324 246, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1413/B (ďalej
len „organizátor“).
Súťaž je organizovaná v spolupráci :
1. so spoločnosťou: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava
v priestoroch, ktorej súťaž prebieha (ďalej len „spolupracujúci subjekt"),
2. so spoločnosťou VISUAL COMMUNICATION s.r.o., so sídlom Karpatská 18, 811 05
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35785365, zapísanou v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21444/B a spoločnosťou
BREAKPOINT, s.r.o., so sídlom Železničiarska 6, 811 04 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 35 827 840, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25687/B (ďalej každá samostatne alebo obidve
spoločne len „spolupracujúca agentúra"), ktoré zabezpečujú vybrané organizačné
otázky súťaže

2. Doba a miesto konania súťaže:
Súťaž prebieha v termíne od 20.04.2016do 17.05.2016 vrátane (ďalej len „doba konania
súťaže“) na území Slovenskej republiky v rámci obchodnej siete TESCO. .
3. Účasť v súťaži:
Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú spôsobilosť
na právne úkony, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník súťaže“
alebo „súťažiaci“).
Účastník súťaže sa do súťaže zapojí tak, že:
- počas doby konania súťaže v ktorejkoľvek predajni obchodnej siete TESCO,
prevádzkovanej spoločnosťou TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné nám.
1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828 na území Slovenskej republiky , uskutoční
nákup ľubovoľnéhovýrobku značky Palette, Color Mask, Perfect Mousse, Natural &
Easy, got2b, Taft, ULTIIME, Gliss Kur, Schauma, Fa, Syoss alebo Vademecum,
- uschová si originál pokladničného bloku, ktorý potvrdzuje zakúpenie súťažného
produktu počas doby konania súťaže (ďalej aj „pokladničný blok“), a súčasne

-

počas doby konania súťaže sa platne zaregistruje prostredníctvom registračného
formulára na stránkach súťaže www.flywithus.eu/sk nižšie uvedeným spôsobom.

Účastník súťaže sa na stránkach súťaže zaregistruje tak, že
-

na stránkach súťaže riadne, správne, úplne a pravdivo vyplní svoje meno, priezvisko,
poštovú adresu (ulica, číslo domu, PSČ, mesto), e-mailovú adresu, telefonický kontakt
zároveň do zodpovedajúceho políčka uvedie číslo pokladničného bloku, na ktorom je
uvedený nákup súťažného produktu
vyznačí, že je oboznámený s pravidlami súťaže a v plnom rozsahu s nimi súhlasí,
stlačí tlačidlo „Potvrdiť“.

Kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť“ účastník súťaže dokončí a potvrdí registráciu, ktorá sa týmto
stáva platnou registráciou.
Do súťaže budú zaradení iba tí účastníci súťaže, ktorí vykonali platnú registráciu do súťaže
počas doby konania súťaže, a ktorí zároveň splnili všetky ostatné podmienky súťaže.
Ten istý účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť opakovane.
Na účely tejto súťaže platí, že na základe jedného pokladničného bloku z nákupu súťažného
produktu sa súťažiaci môže do súťaže zapojiť len jedenkrát. Opakované zapojenie sa do
súťaže na základe jedného pokladničného bloku bude považované za porušenie týchto
pravidiel s príslušnými následkami. Pokladničný blok z nákupu súťažného produktu, na
základe ktorého sa súťažiaci zapojil do súťaže, si je potrebné riadne uschovať. Jeho
predloženie bude organizátorom požadované pri uplatnení výhry a odovzdanie výhry môže
byť podmienené jeho riadnym predložením.
Organizátor má právo konečného posúdenia splnenia podmienok účasti v súťaži jednotlivými
účastníkmi súťaže. Organizátor rovnako s konečnou platnosťou rozhoduje o všetkých
otázkach týkajúcich sa súťaže a jej realizácie.
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora, spolupracujúceho subjektu,
zamestnanci maloobchodných predajní, ktoré ponúkajú na predaj vyššie uvedené produkty,
spolupracujúcej agentúry a ďalších spolupracujúcich subjektov (vrátane osôb v obdobnom
vzťahu), ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení. V prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto osoba a organizátor
alebo spolupracujúci subjekt sa o tejto skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti
dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná.
4. Princíp súťaže, výhercovia súťaže, výhry v súťaži:

Všetci súťažiaci, ktorí sa počas doby konania súťaže platne zapoja do súťaže podľa bodu 3.
týchto pravidiel a zároveň splnia ostatné podmienky podľa týchto pravidiel, budú zaradení do
žrebovania o výhry v súťaži.
Žrebovanie výhercov zabezpečí organizátor, a to bez zbytočného odkladu po skončení súťaže
(t.j. po uplynutí doby konania súťaže), najneskôr však 24.05.2016.
Výhrou v súťaži je 10x voucher v hodnote 200€, ktorý je možné uplatniť na lety v rámci
Európy prevádzkované spoločnosťou Wizzair..Termín využitia výhry je do 31.12. 2016. Podmienky využitia voucherov závisia od
skutočných možností Wizzair, organizátor súťaže negarantuje dostupnosť leteniek v termíne
určenom výhercom. Využitie voucherov sa riadi podmienkami systému Wizzair.
Výherca výhry bude o ďalších podmienkach spojených využitím výhry oboznámený pri odovzdávaní
výhry.

Informácia o hodnote výhry bude výhercovi poskytnutá pri jej odovzdávaní, resp. preberaní.
Do súťaže boli poskytnuté celkom desať (10) výhier.
Výhercovia výhry budú o výhre v súťaži upovedomení bez zbytočného odkladu po ich
vyžrebovaní, a to emailom, ktorý uviedli v rámci registrácie na stránkach súťaže, na základe
ktorej sa zapojili do súťaže.
Súčasťou upovedomenia výhercov výhry o výhre v súťaži bude aj žiadosť o kontaktovanie
organizátora za účelom doplnenia údajov nevyhnutných na odovzdanie a prevzatie výhry
v súťaži a dojednanie podmienok jej odovzdania, prevzatia a/alebo čerpania. V prípade, ak
výherca do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa odoslania upovedomenia organizátorom,
spôsobom uvedeným v upovedomení neskontaktuje organizátora a neposkytne mu údaje
nevyhnutné na odovzdanie, prevzatie a/alebo čerpanie výhry v súťaži, nárok tohto výhercu na
výhru v súťaži v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká.
Odovzdanie výhier bude organizačne zabezpečovať organizátor. Výhra v súťaži bude
výhercom odovzdaná spôsobom a za podmienok dojednaných medzi organizátorom
a výhercom
Účastník súťaže je povinný uschovať si pokladničný blok potvrdzujúci zakúpenie súťažného
produktu, a na požiadanie ho predložiť organizátorovi alebo spolupracujúcemu subjektu. Ak
účastník súťaže na požiadanie nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety, jeho nárok na
výhru v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká..

Odovzdanie výhier v súťaži môže organizátor podmieniť preukázaním splnenia všetkých
skutočností podľa bodu 3. týchto pravidiel, najmä predložením pokladničného bloku
potvrdzujúceho zakúpenie súťažného produktu počas doby konania súťaže, predložením
platného preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov
o totožnosti výhercu a o veku výhercu, ako aj podpisom preberacieho protokolu a/alebo iného
dokumentu upravujúceho odovzdanie, prevzatie a čerpanie výhry, pripraveného
a poskytnutého zo strany organizátora.
O naložení s výhrou v súťaži, ktorá nebude z akýchkoľvek dôvodov odovzdaná osobe, ktorá
túto výhru získala, rozhodne s konečnou platnosťou organizátor.
5. Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník súťaže organizátorovi súhlas na spracúvanie
všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený poskytnuté osobné
údaje spracúvať najmä na marketingové účely (realizácie súťaže, jej propagácie
a vyhodnotenia, ako aj na účely prezentácie a propagácie organizátora, jeho produktov
a služieb, na organizovanie ďalších akcií a súťaží, zasielania uvedeného sa týkajúcich
informácií, správ, noviniek a ponúk a to prostredníctvom pošty, resp. iných poskytovateľov
prepravných služieb, ako aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č.
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, ako aj na ďalšie reklamné,
marketingové a komunikačné účely). Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje
dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek bezplatne, písomne, formou
listu doručeného organizátorovi odvolať (počas doby konania súťaže to však má za následok
vylúčenie súťažiaceho zo súťaže). Organizátor smie osobné údaje účastníka súťaže spracúvať,
až kým súhlas nebude odvolaný, a po jeho odvolaní zabezpečí ich blokovanie a likvidáciu
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení; uvedené
pritom nemá vplyv na prípadné povinné spracúvanie alebo archivovanie údajov (vrátane
osobných údajov) na základe osobitného právneho predpisu. Účastník súťaže má vo vzťahu
k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené § 28 a súv. zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Poskytnuté osobné údaje
účastníka súťaže je možné bezplatne zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch
(vrátane internetu) a/alebo propagačných materiáloch organizátora, s čím účastník súťaže
zapojením sa do súťaže výslovne súhlasí. Poskytnuté osobné údaje môže organizátor
spracúvať
aj
prostredníctvom
iného
subjektu
najmä
(avšak
nielen)
prostredníctvom spolupracujúcej agentúry alebo spolupracujúceho subjektu. V rovnakom
rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje účastník súťaže organizátorovi aj súhlas na
využívanie ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju. K údajom
v rozsahu podľa prvej vety tohto bodu pravidiel môžu byť priradené a na účely a za
podmienok podľa tohto bodu pravidiel spracúvané aj ďalšie údaje (vrátane osobných údajov),
ktoré účastník súťaže poskytne a/alebo inak sprístupní organizátorovi v rámci jeho účasti
v súťaži, vyhodnotenia súťaže a/alebo odovzdania, prevzatia a/alebo čerpania výhry a/alebo
v súvislosti s nimi, a to vrátane údajov (vrátane osobných údajov) jeho spoločníka. Zapojením
sa do súťaže zároveň účastník súťaže organizátorovi udeľuje súhlas so zasielaním informácií

o novinkách organizátora, jeho ponukách a ďalších súvisiacich informácií na telefónne číslo
a ďalšie kontaktné miesta, ktoré poskytol v rámci zapojenia sa do súťaže a/alebo jej
vyhodnotenia. Súhlas so zasielaním informácií sa udeľuje dobrovoľne, na dobu piatich rokov
od skončenia súťaže a je ho možné kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doručeného
organizátorovi odvolať. Súťažiaci má v súvislosti so zasielaním informácií všetky práva
ustanovené § 62 a súv. zákona o elektronických komunikáciách.
6. Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník súťaže organizátorovi súhlas s tým, že
organizátor je oprávnený okrem iného najmä na marketingové účely (realizácie súťaže, jej
propagácie a vyhodnotenia, ako aj propagácie organizátora, jeho produktov a služieb, na
organizovanie ďalších akcií a súťaží, prípadne na ďalšie marketingové účely) bezplatne
použiť meno, priezvisko, podobizeň, adresu a ďalšie zložky osobnostných práv účastníka
súťaže, najmä ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch
vrátane internetu a propagačných materiáloch organizátora, ako aj vyhotovovať záznamy
podobizne účastníka súťaže a iné obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy účastníka
súťaže a ďalej ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch
(vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátora. Súhlas podľa tohto bodu
pravidiel sa udeľuje na dobu konania súťaže a na dobu desiatich rokov po jej skončení.
7. Zapojením sa do súťaže účastník súťaže výslovne potvrdzuje, že týmto (ani v tejto
súvislosti) neboli porušené práva ani oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu.
Účastník súťaže najmä výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými právami a súhlasmi, ktoré
v zmysle týchto pravidiel udeľuje.
8. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti so svojou účasťou
v súťaži, ako aj v súvislosti s udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto pravidiel
vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych
predpisov upravujúcich a definujúcich ochranu osobnosti, osobných údajov, ako aj ďalších
právnych predpisov. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím konaním (resp.
nekonaním) v rámci súťaže a/alebo v súvislosti s ňou porušil akékoľvek práva tretej osoby,
najmä osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný, a ak organizátorovi,
spolupracujúcej agentúre, spolupracujúcemu subjektu a/alebo akejkoľvek tretej osobe v tejto
súvislosti vznikne akákoľvek škoda a/alebo iná ujma, zaväzuje sa ju súťažiaci v plnom
rozsahu nahradiť. Ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím konaním porušil práva tretej
osoby, je za takéto porušenie plne zodpovedný.
9. Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník súťaže svoj úplný a bezpodmienečný súhlas
s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
10. Účasť v súťaži ani výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne
plniť v peniazoch. Informácie o hodnote výhier budú výhercom poskytované pri ich
odovzdávaní resp. preberaní. Zapojením sa do súťaže účastník súťaže berie na vedomie, že

výhry môžu podliehať dani z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov. Prípadnú daňovú povinnosť súvisiacu s výhrou v súťaži znáša
v plnom rozsahu výherca.
11. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek
iné plnenia zo strany organizátora než na plnenia výslovne uvedené v týchto pravidlách,
pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len po splnení všetkých pre to ustanovených
podmienok v zmysle týchto pravidiel. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora
akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.
12. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako
aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu
a poskytnutia náhrady.
13. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých
záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.
14. Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami
súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému
stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých
informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez
náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť
účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže
dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, alebo konaním
v rozpore s pravidlami súťaže, alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na
skutočnosť, či pôjde o konanie účastníka súťaže alebo inej osoby). Toto rozhodnutie
organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.
15. Organizátor, spolupracujúci subjekt alebo spolupracujúce agentúra nezodpovedá za
akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy pri prevádzke stránok
súťaže, vrátane problémov na strane prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných
subjektov.
16. Organizátor, spolupracujúci subjekt alebo spolupracujúce agentúra nezodpovedá za
akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výhercom nevzniká
právo výhry reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo výhry podľa týchto pravidiel
nahradiť inými výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, ako aj meniť podmienky
odovzdávania výhier. Náklady spojené s využitím výhry môžu byť uhradené len ak sú
výslovne uvedené ako súčasť výhry.

17. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na
propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom týchto
úplných pravidiel súťaže, platí znenie týchto pravidiel.
18. V prípade, ak dôjde k zmenám v pravidlách súťaže, tieto zmeny budú uskutočnené
písomne vo forme dodatku k týmto pravidlám súťaže a zverejnené na internetovej stránke
www.flywithus.com/sk. Účinnosť zmien podľa predchádzajúcej vety nastáva okamihom ich
zverejnenia podľa predchádzajúcej vety.
19. Úplné pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže k dispozícii na internetovej stránke
www.flywithus.com/sk a v písomnej podobe sú uložené v sídle organizátora.

V Bratislave, dňa 06.04.2016

