Úplné pravidlá súťaži Veľká letná súťaž (ďalej len „štatút“)
Účelom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže Photoderm na cestách (ďalej len
„súťaž"). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo
vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky.
1. Usporiadateľ a organizátor súťaže
Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť NAOS SLOVAKIA, s.r.o., Pribinova 25,
Bratislava 824 96, IČO: 35 753 901, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel Sro,
vložka č. 17973/B (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „organizátor“)
2. Termín a miesto konania súťaže
Súťaž sa bude konať na území Slovenskej republiky v termíne od 1.6.2015 do 31.8.2015 vrátane (ďalej
len „doba konania súťaže“).
3. Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže sa môže stať výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s pobytom a
doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Účastníci súťaže mladší ako 18 rokov sa nemôžu
tejto súťaže zúčastniť. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže a osoby blízke
zamestnancom. V prípade, ak sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom usporiadateľa alebo
osobou blízkou, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Za osobu blízku sú považované osoby
uvedené v § 116 Občianskeho zákonníka. Nárok na výhru nevzniká v prípade, ak usporiadateľ zistí
alebo bude mať podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z
účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi získať výhru, najmä ak zistí, že
súťažiaci porušil tieto pravidlá alebo sa pokúšal skresliť výsledky súťaže, a to akýmkoľvek spôsobom.
4. Podmienky súťaže a registrácia
Zaradenie do súťaže je automatické na základe kompletného a pravdivého vyplnenia registračného
formuláru na www.photoderm.sk a zaslanie súťažnej fotografie. Výhercom 1ks Bioderma produktu je
každý, koho súťažná fotka bude uverejnená na stránke www.photoderm.sk v sekcii Veľká letná
súťaž. Aktualizácia fotografií bude prebiehať na stránke www.photoderm.sk každých 10 dní. Súťažná
fotografia musí mať maximálnu i minimálnu veľkosť 1200 Pix. Z každej súťažnej destinácie bude
zverejnených maximálne 10 najkrajších fotiek podľa výberu usporiadateľa. Z súťaže budú
automaticky vyradené koláže fotografií a podobné úpravy.
Vykonaním registrácie účastník súhlasí s podmienkami súťaže, pravidlami súťaže a so spracovaním
osobných údajov. Po registrácii je účastník automaticky prihlásený do súťaže. Účastník súťaže sa
môže zapojiť viackrát, avšak s fotografiou z jedného súťažného mesta sa môže zapojiť iba raz.
Účastník súhlasí so zverejnením zaslanej fotografie usporiadateľom na stránke www.photoderm.sk.
5. Žrebovanie
Žrebovanie sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu z databázy účastníkov súťaže na základe
podmienok účasti na súťaži, a to podľa spôsobu stanoveného týmito pravidlami.

Žrebovanie hlavnej výhry prebehne 1.9.2015 Meno výhercu bude zverejnene na web stránke
www.photoderm.sk do 7 dní od žrebovania.
6. Identifikácia výhercov
Pre účely identifikácie vylosovaného účastníka (HLAVNÁ VÝHRA) súťaže je rozhodujúca správne
vyplnená doručovacia adresa v registračnom formulári, na základe ktorej mu bude doručená výhra.
Pre účely identifikácie účastníka súťaže, ktorého súťažná fotografia bude zverejnená na
www.photoderm.sk, v sekcii Veľká letná súťaž, je rozhodujúca správne vyplnená doručovacia adresa
v registračnom formulári, na základe ktorej mu bude doručená výhra.

7. Výhry
Organizátor v súťaži odovzdá nasledovné výhry:
Za uverejnenie súťažnej fotografie na webe:
1 ks usporiadateľom ľubovoľne zvolený Bioderma Photoderm produkt, celkom ich usporiadateľ
venuje súťažiacim 100 ks
Hlavná zlosovateľná výhra:
Letenka v hodnote do 400 EUR podľa vlastného výberu. Ak si výherca vyberie letenku v hodnote
menej ako 400 Eur, usporiadateľ nie je povinný a výherca nemá nárok na vyplatenie doplatku do
hodnoty výhry vo výške 400 Eur, rovnako tak výherca nemá nárok na vyplatenie akejkoľvek časti
letenky prevyšujúcej hodnotu výhry 400 Eur. Po vylosovaní a informacie od výhercu, o akú letenku
má záujem (destinácia, termín odletu), organizátor zašle letenku na jeho doručovaciu adresu. O
spôsobe odovzdania a dohodnú e-mailom či telefonicky.
Ceny podľa týchto pravidiel poskytuje usporiadateľ.
8. Oznámenie a distribúcia výhry
Výherca hlavnej výhry bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry
prostredníctvom emailu, na emailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári súťaže
zástupcom usporiadateľa.
Výherca 1ks usporiadateľom ľubovoľne zvoleného Bioderma produktu, sa o svojej výhre dozvie na
stránkach www.photoderm.sk v sekcii Veľká letná súťaž. Pokiaľ bude jeho fotka zverejnená pod
názvom súťažného mesta, do ktorého vložil súťažiaci fotku, vyhráva 1ks Bioderma produkt.
Účastník berie na vedomie a súhlasí, že v prípade výhry bude zverejnené jeho meno, priezvisko a
mesto.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia bez možnosti odvolania sa, či podmienky
stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď
iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, resp. výhru odmietne, vzdá sa výhry, odoprie
súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhra prepadáva v prospech
usporiadateľa.
Výhry budú výhercom zaslané prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú v registračnom
formulári, a to najneskôr do 60 dní od zverejnenia súťažnej fotografie na www.photoderm.sk.
Usporiadateľ zasiela výhry len na územie Slovenskej republiky. V prípade, že sa výhercovi nepodarí
výhru doručiť z preukázateľných dôvodov na strane výhercu (napr. chybne či nedostatočne uvedená
adresa, neprevzatie zásielky v odbernej lehote), zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry.
Usporiadateľ nie je zodpovedný za poškodenie, stratu, odcudzenie výhry počas prepravy na adresu
výhercu. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká súvisiace s užívaním výhier.
Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry na prepravu.
Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná Výhry nie je možné alternatívne
vyplatiť peňažne v hotovosti, ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Výhry zo
súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia
sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré obdržia výhercovia
predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov výhry zo súťaže
neprevyšujúcej výšku 165,97 EUR sú od dane oslobodené.
9. Osobné údaje
Každý účastník vyjadruje účasťou v súťaži súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Zároveň udeľuje registrovaním v súťaži usporiadateľovi súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných
údajov“) so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, ulica, číslo popisné,
mesto a PSČ, email a účely súťaže. Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek písomne odvolať na adresu
sídla usporiadateľa . Účastník súťaže zároveň dáva súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov na spracovanie svojich osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže na účel ďalšieho
marketingového spracovania usporiadateľa o akciách a produktoch usporiadateľa. Spracovanie
údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť
kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa.
Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v
priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na
marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie
súhlasu udeleného druhému z nich.
10. Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže , na zrušenie súťaže bez náhrady, dĺžku
trvania, ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátumy uskutočnenia
žrebovaní, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel
a podmienok súťaže, usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými
účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na
výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou
ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke
alebo poistenia a pod.). Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou
cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné
a záväzné. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká, záväzky a škody
súvisiace s výhrou alebo reklamnými predmetmi a ich užívaním. Organizátor súťaže nehradí
účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v
súvislosti s výhrou v súťaži, okrem nákladov a poplatkov uvádzaných v tomto štatúte. Zapojením sa
do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito pravidlami. Ak sa preukáže, že
výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa tohto štatútu, je táto osoba
povinná vrátiť výhru bezodkladne organizátorovi na základe písomnej výzvy organizátora súťaže,
resp. nahradiť organizátorovi súťaže plnú hodnotu výhry, a to podľa určenia organizátora.
V Bratislave dňa 1.6.2015

