ŠTATÚT A ÚPLNÉ ZNENIE PRAVIDIEL SÚŤAŽE
Spotrebiteľská súťaž „Predátori tresky slovenskej “
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže „Predátori tresky
slovenskej “ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne
upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom - súťažiacim. Výňatky z
tohto štatútu či skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných a
propagačných materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne
záväznými pravidlami tejto súťaže.
Tento štatút môže byť zmenený iba formou jeho písomných dodatkov odsúhlasených
organizátorom tejto súťaže.
1. VYHLASOVATEĽ, ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE, TECHNICKÝ SPRÁVCA A
ZABEZPEČOVATEĽ SMS SYSTÉMU
1.1.
Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova
5, 010 01 Žilina, IČO: 31 563 490, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 418/L (ďalej len „vyhlasovateľ“).
1.2.
Organizátorom súťaže je spoločnosť TRIAD Triad s.r.o., Brigádnická 27, 841 10
Bratislava, IČO: 35 931 141, zapísaná v Obch. registri Okr. súdu Bratislava I oddiel: Sro
vl.č. 35700/B.
1.3.
Prevádzkovateľom databázy osobných údajov je spoločnosť Ryba Žilina,
spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina, IČO: 31 563 490, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 418/L.

2. DOBA TRVANIA A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE
2.1. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od 25. 9. 2017 do
19. 11. 2017 (ďalej len ako „doba trvania súťaže“).
2.2. Žrebovanie výhercov ako aj náhradníkov prebehne po skončení súťaže.
2.3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo dobu trvania súťaže kedykoľvek aj bez udania
dôvodu predĺžiť či skrátiť, zmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zrušiť.
3. VÝHRY V SÚŤAŽI, SÚŤAŽNÉ VÝROBKY
3.1. Výhry v súťaži môžu vyhrať tí súťažiaci (spotrebitelia), ktorí splnia všetky podmienky
stanovené týmito pravidlami súťaže.
3.2. Výhrou súťaže „Predátori tresky slovenskej “ sú výrobky spoločnosti Ryba Žilina,
spol. s r.o., brandovaná sieťová taška, brandované tričko a nožík-rybička.
4. ÚČASŤ V SÚŤAŽI
4.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s korešpondenčnou adresou na území
Slovenskej republiky, pričom osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len s
predchádzajúcim písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu (ďalej len „oprávnený
účastník“).
4.2. Oprávnený účastník sa môže zúčastniť súťaže, ak splní súčasne nasledujúce
podmienky:
- na internetovej stránke www.treskaslovenska.sk vyplní dotazník ukončený uvedením
svojej emailovej adresy, čím sa automaticky zaradí do žrebovania o výhru.

- v priebehu 5 dní od vyžrebovania odpovie na kontaktný mail odoslaný vyhľasovateľom
súťaže v ktorom po výzve uvedie kompletnú korešpondenčnú adresu, na ktorú mu bude
výhra doručená
- zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky uvedené
v tomto štatúte alebo pravidlá súťaže v tomto štatúte uvedené porušia. Na osoby zo
súťaže vylúčené sa hľadí, ako keby sa súťaže nezúčastnili. O vylúčení osoby zo súťaže
rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor súťaže.
5. ZÍSKANIE VÝHRY V SÚŤAŽI
5.1 O svojej výhre bude súťažiaci vyrozumený prostredníctvom potvrdzujúceho emailu
odoslaného na email, ktorý uviedol na konci formulára, ktorý vyplnil na internetovej
stránke www.treskaslovenska.sk.
5.2 Ak nesplní výherca včas a riadne podmienky súťaže, uvedené v týchto pravidlách
súťaže, bude takýto výherca zo súťaže vylúčený, jeho nárok na výhru zaniká a výhru
získa náhradný výherca.
5.3 Výhry budú výhercom doručené kuriérskou spoločnosťou na adresu, ktorú uvedie
v odpovedi na kontaktný email po vyžrebovaní.
6. OSOBNÉ ÚDAJE
6.1 Zaslaním svojej emailovej adresy udeľuje každý súťažiaci súhlas s pravidlami a
podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať
6.2. udeľuje každý súťažiaci vyhlasovateľovi Ryba Žilina, spol. s r.o. v súlade s
ustanovením §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas, aby
vyhlasovateľ ako prevádzkovateľ, či už sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľa na
základe zmluvy uzavretej so sprostredkovateľom prostredníctvom organizátora,
spracúval uvedené údaje t.j. emailový kontakt, ktorý poskytol vyhlasovateľovi súťaže v
priebehu súťaže a údaje: meno a priezvisko, adresa pre doručenie výhry, číslo mobilného
telefónu, e-mailová adresa. Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely
tejto súťaže udeľuje súťažiaci na dobu trvania tejto súťaže a 30 dní po jej skončení. V
prípade účasti na súťaži formou zaslania webového formulára s vyplnenou e-mailovou
adresou a označenia súhlasu so zasielaním noviniek o výrobkoch vyhlasovateľa Ryba
Žilina, spol. s r.o., udeľuje súťažiaci, ktorý sa zúčastnil súťaže zaslaním webového
formulára aj súhlas so spracovaním svojich vyššie uvedených údajov na marketingové
účely vyhlasovateľa, a to najmä ale nie výlučne za účelom zaradenia do databázy
klientov a súhlasí s tým, aby ju následne vyhlasovateľ pri svojej podnikateľskej činnosti
používal na rôzne marketingové aktivity, ako sú napr. adresná ponuka a informovanie o
výrobkoch a službách vyhlasovateľa, vykonávanie marketingových analýz a pod.,
realizácie súťaže, a to aj prostredníctvom elektronických prostriedkov v súlade s
ustanovením §62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom
znení. Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom kontaktovania zo
strany vyhlasovateľa na marketingové účely udeľuje súťažiaci na dobu 5 rokov. Súťažiaci
účasťou na súťaži berie na vedomie, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je
dobrovoľné, že súhlas na ich spracovanie môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, a
to písomne doporučeným listom adresovaným usporiadateľovi na adresu jeho sídla.
Súťažiaci má v súlade s ustanovením §28 zákona č. 122/2013 Z.z. právo písomnou
žiadosťou adresovanou vyhlasovateľovi požadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie sú
osobné údaje o ňom spracúvané, b) informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme, c) informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na
spracúvanie, d) zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e)
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel

spracúvania sa skončil, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu
odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Tento súhlas súťažiaceho platí až
do jeho odvolania.
6.3. udeľuje každý súťažiaci vyhlasovateľovi súhlas na prípadné zverejnenie ním
poskytnutých osobných údajov v propagačných materiáloch vyhlasovateľa, a to v rozsahu
meno, priezvisko a mesto pobytu súťažiaceho, najmä ale nie výlučne na zverejnenie
výhercov súťaže ako aj na účely doručenia výhry získanej výhercom v súťaži a pre
potreby účtovnej evidencie.
7. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
7.1 Žiaden z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného
či iného plnenia.
7.2 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo
súťaž zmeniť či zrušiť bez udania dôvodu. Zmena súťažných pravidiel a tohto štatútu je
možná len spôsobom uvedeným v tomto štatúte.
7.3 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného
typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že
mu výhry nebudú poskytnuté ich dodávateľmi tak, aby mohli byť výhercom vydané v
súlade s týmito pravidlami.
7.4 Vyhlasovateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručenie, príp. za omeškanie pri
doručení výhry v prípade zmeny korešpondenčnej adresy výhercu, pokiaľ mu táto zmena
nebola súťažiacim riadne a včas oznámená. Organizátor ani vyhlasovateľ rovnako
nezodpovedajú za nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení výhry z dôvodov
spočívajúcich na strane výhercu. Organizátor ďalej nezodpovedá za stratu, poškodenie,
zničenie, nedoručenie alebo oneskorené doručenie výhier z dôvodov spočívajúcich na
strane subjektu, ktorého prostredníctvom budú výhry doručované.
7.5 Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká
právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor ani vyhlasovateľ nenesú žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou.
7.6 Podrobné pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na www.treskaslovenska.sk.

V Bratislave dňa 25. 9. 2017

