Šatút súťaže Rajo

Probia prírodné zákutia

I. Predmet a účel štatútu
Predmetom tohto štatútu je stanovenie podmienok súťaže „Probia prírodné zákutia“ v zmysle
produktovej aktivity „Rajo Probia Nature“ za účelom úpravy súťažných podmienok a presnej
špecifikácie pravidiel súťaže. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky. Tento štatút je
jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže šírenej prostredníctvom
internetovej stránky www.probia.sk. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných
dodatkov k tomuto štatútu uverejnených na stránke www.probia.sk.
II. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je RAJO a.s., so sídlom Studená 35, 823 55 Bratislava, IČO: 31329519,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SA, vložka číslo: 459/B (ďalej len
„Vyhlasovateľ“).
Organizátorom súťaže je TRIAD s.r.o., so sídlom Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, IČO: 35 931 141,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 35700/B (ďalej
len „Organizátor“).
III. Pravidlá a podmienky účasti súťaže
1. Do súťaže bude zaradený každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý
splní všetky podmienky súťaže („ďalej len Účastník”). Do súťaže sa nemôžu zapojiť osoby, ktoré sú vo
vzťahu k Vyhlasovateľovi alebo Organizátorovi súťaže.
2. Za účastníka súťaže sa považuje každý občan SR v zmysle čl. III. bod 1, ktorý
a) na súťažnej webstránke www.probia.sk nahrá fotografiu svojho prírodného zákutia a zadá
kontaktné údaje (meno, priezvisko a e-mailovú adresu)
b) alebo má verejný Instagram profil a zverejní na ňom fotografiu svojho prírodného zákutia s
#prirodanadosah.
3. Účastník sa môže zapojiť do súťaže neobmedzeným počtom fotografií, za podmienky, že fotografie
budú jasne odlišné. Duplicitná fotografia nebude zaradená do súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo
na posúdenie fotografií, ktoré do súťaže nebudú zaradené.
4. Do súťaže nebudú zaradené fotografie ktoré majú nevhodný charakter, ďalej fotografie propagujúce
pornografiu, alkohol, drogy, fašizmus, rasizmus a fotografie potláčajúce práva a slobodu iných
národov a národností.
5. Súťažiaci preberá zodpovednosť za originalitu diela a v prípade pochybností je pripravený znášať
následky. Súťažiaci prehlasuje, že je autorom pridaných fotografií, že neporušil práva osôb, ktoré sú
na fotografiách zachytené alebo koho osobných práv by sa mohli fotografie dotýkať.
6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže také súťažné fotografie, ktoré nespĺňajú
podmienky uvedené v čl. III. bode 1 až 5 tohto štatútu.
7. Účasťou v súťaži každý súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu vyhlasovateľ alebo
sprostredkovateľ zasielal informácie týkajúce sa súťaže na e-mailovú adresu, z ktorej bola odoslaná
súťažná fotografia.
8. Účasťou v súťaži vyjadruje Účastník svoj súhlas s platným štatútom a pravidlami súťaže a zároveň
dáva súhlas s ich použitím a zverejnením zo strany Vyhlasovateľa súťaže za účelom uskutočňovania
reklamných a propagačných akcií bez nároku na odmenu.
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IV. Začiatok a ukončenie súťaže
1. Súťaž prebieha v termíne od 1. 3. 2018 00:00:00 hod. do 29. 4. 2018 23:59:59 hod. V tomto termíne
musia účastníci nahrať súťažné fotografie na uvedenej internetovej stránke alebo svojom verejnom
Instagram profile s #prirodanadosah, pričom rozhodujúcim kritériom pre zaradenie podkladu do súťaže
bude dátum nahrania.
2. Ukončenie súťaže je stanovené dňom vyhodnotenia súťaže (mimo aktivít súvisiacich s doručením
výhier a iných nevyhnutných náležitostí vyplývajúcich zo súťaže pre Vyhlasovateľa a Organizátora).
V. Ceny v súťaži a dane
1. Výhercom súťaže sa stane 128 vyžrebovaných právoplatných účastníkov. Každý výherca dostane
jednu cenu.
2. Ceny v súťaži sú nasledovné:
- 8 x drevená rebríková bylinková záhradka
- 120 x záhradné rukavice s motívom motýľa
3. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov
595/2003 Z.z. §8 ods. 1 písm. i) (novela od 1.7.2013), Zákona č. 595/2003 Z.z. §9 ods. 2 písm. m) a
výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré výhercovia
obdržia, predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona o dani z príjmov č 595/2003 Z.z., výhry z
reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 350 € nepodliehajú zdaneniu.
VI. Žrebovanie a vyhodnotenie súťaže
1. Vyhodnotenie súťaže prebehne 8-krát v priestoroch Organizátora. Do každého kola žrebovania
budú zaradené všetky fotografie, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v čl. III. tohto štatútu.
- Prvé žrebovanie bude 12. 3. 2018 (cena)
- Druhé žrebovanie bude 19. 3. 2018 (cena)
- Tretie žrebovanie bude 26. 3. 2018 (cena)
- Štvrté žrebovanie bude 2. 4. 2018 (cena)
- Piate žrebovanie bude 9. 4. 2018 (cena)
- Šieste žrebovanie bude 16. 4. 2018 (cena)
- Siedme žrebovanie bude 23. 4. 2018 (cena)
- Ôsme žrebovanie bude 30. 4. 2018 (cena)
2. V každom žrebovaní budú výhry pridelené víťazom nasledovne:
- Prvý vyžrebovaný vyhráva bylinkovú záhradku
- Druhý až šestnásty vyžrebovaný vyhráva záhradné rukavice
3. Do žrebovania každého kola sú zapojení všetci súťažiaci, ktorí pridali fotografiu od začiatku trvania
súťaže do termínu aktuálneho žrebovania.
4. Každý zapojený účastník môže počas celého trvania súťaže vyhrať bylinkovú záhradku iba 1x
a záhradné rukavice iba 1x.
5. Uverejnenie výhercov bude na stránke www.probia.sk najneskôr 3 pracovné dni od vyžrebovania
výhercov. Výhercovia budú na stránke zverejnení do 15. 6. 2018.
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VII. Propagácia súťaže
Zverejnenie a propagácia súťaže trvá od 1. 3. 2018 a uskutoční sa prostredníctvom internetovej
stránky www.probia.sk a produktov Rajo Probia Nature. Po celý čas realizácie súťaže bude tento
štatút k dispozícií na www.probia.sk .
VIII. Miesto a čas odovzdania cien
1. Všetky ceny budú odovzdané vyžrebovanému účastníkovi prostredníctvom kuriérskej služby alebo
Slovenskej pošty do 10 pracovných dní odo dňa, kedy výherca poskytne Oragnizátorovi svoju adresu
na doručenie.
2. Vyhlasovateľ ani Organizátor nezodpovedá za škody doručenia výhry vzniknuté pri poštovej
preprave alebo v súvislosti s ňou.
3. Pokiaľ výherca neposkytne Organizátorovi svoje kontaktné údaje potrebné na odovzdanie výhry do
10 pracovných dní od prvého kontaktovania, nárok na výhru zaniká a Organizátor vyžrebuje nového
výhercu.
IX. Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia tohto Štatútu sa stávajú účinné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke
www.probia.sk.
2. Osoby zúčastnené na súťaži súhlasia s propagáciou svojej osoby pre potreby Vyhlasovateľa bez
obmedzení, v rozsahu upravenom platnými a účinnými právnymi predpismi.
3. V prípade rozporu ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným
materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením Vyhlasovateľa vo všetkých týchto
prípadoch týkajúcich sa súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto Štatútu.
4. Ustanovenia tohto Štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany Vyhlasovateľa
jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom
zverejnenia spôsobom podľa bodu I. tohto článku.
5. Každý, kto preukáže záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u Vyhlasovateľa.
6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez
vyhlásenia výhercu alebo odovzdania ceny.
7. Tento štatút nadobúda platnosť dňom podpisu vyhlasovateľa súťaže a účinnosť voči tretím osobám
dňom jeho zverejnenia.
8. Vyhlasovateľ súťaže v súvislosti so súťažou neposkytuje žiadnym iným spolupracujúcim osobám
osobné údaje súťažiacich s výnimkou Organizátora a Sprostredkovateľa súťaže.
9. Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži,
resp. s tvorbou a zaslaním súťažných podkladov.
10. Vyhlasovateľ, Organizátor ani Sprostredkovateľ nezodpovedajú za nedoručenie, prípadne za
meškanie pri doručení výhry v prípade zmeny korešpondenčnej adresy výhercu, pokiaľ táto zmena
nebola súťažiacim riadne a včas oznámená. Vyhlasovateľ, Realizátor ani Sprostredkovateľ nenesú
zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou.
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11. Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká právny nárok
vymáhateľný súdnou cestou.
12. Vyhlasovateľ, Organizátor ani Sprostredkovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká
a záväzky súvisiace s výhrou.

13. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň
súťažiaci vyjadruje a udeľuje svoj súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v
platnom znení, so spracovaním osobných údajov ním uvedených za účelom ponuky obchodu a
služieb a prieskumu trhu, a to na dobu neurčitú (tj. do odvolania), poprípade až do prípadného
odvolania svojho súhlasu a súhlasí s bezplatným zverejnením svojho mena, priezviska, podobizne,
obrazového či zvukového záznamu v oznamovacích prostriedkoch, na propagačných materiáloch
vyhlasovateľa a organizátora a na internetových stránkach. Súťažiaci rovnako udeľuje súhlas k emailovému a telefonickému kontaktovaniu a zasielaniu obchodných oznamov Vyhlasovateľa
prostredníctvom e-mailov ako aj ďalších elektronických prostriedkov, a to prevádzkovateľom databázy
osobných údajov alebo ním určeným spracovateľom.
Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť RAJO a.s. so sídlom
Studená 35, 823 55 Bratislava, IČO: 31 329 519, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 459/B.
Sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť Triad s.r.o. so sídlom
Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, IČO: 35 931 141, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 35700/B.
Udelenie vyššie uvedeného súhlasu súťažiaceho je dobrovoľné a na spracovaní jeho osobných
údajov sú založené podstatné princípy súťaže. Sprostredkovateľ a Organizátor zhromažďuje osobné
údaje v rozsahu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Subjekt údajov
má právo k ich prístupu, je oprávnený písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných
údajoch, ktoré sú o ňom spracovávané, a to raz za kalendárny rok bezplatne, inak za primeranú
úhradu, a v prípade porušenia svojich práv má právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.
Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na www.probia.sk, v prípade otázok sa súťažiaci môže
obrátiť na Vyhlasovateľa e-mailom na adrese probia@rajo.sk .
V Bratislave dňa 28. 2. 2018

