Pravidlá súťaže “ Súťaž o 2 x tričko Legendarium“

1. Usporiadateľ súťaže: Usporiadateľom súťaže je Severovýchod Slovenska, n.o., so sídlom Námestie
mieru č. 2, Prešov 080 01, IČO 42238536, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 6133/B (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže
(ďalej len "Pravidlá").
2. Trvanie a miesto konania súťaže: Súťaž je časovo vymedzená a prebieha v dňoch od 13.8.2021 do
17.8.2021 do 13.00h. Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook
https://www.facebook.com/legendariumslovakia
3. Účasť v súťaži: Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len
„Užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a starších ako 18 rokov. Účastník súťaže
musí mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a
ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"). Ďalej osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä
zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so
zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka. Zapojením
sa do súťaže Užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.
4. Podmienky súťaže: Užívatelia sa do súťaže zapoja vložením komentáru k danému súťažiacemu
príspevku, ktorý oznamuje súťaž na https://www.facebook.com/legendariumslovakia Úlohou je napísať:
„Do komentára nám napíšte aký bol vás najdobrodružnejší zážitok pri tohtoročnom putovaním po
stopách Legendaria, plus pripojiť môžete aj nejakú veselú fotografiu“
5. Žrebovanie: Uskutoční sa dňa 17.08. 20121 zo všetkých Užívateľov, ktorí sa do tejto súťaže zapojili.
Výhercovia budú dvaja s najvyšším počtom „lajkov“ k prispevku.
6. Cena: Tričko Legendarium pre dospelých.
Ceny do súťaže zabezpečuje a posiela Usporiadateľ. Usporiadateľ v súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:
7. Oznámenie výhry: Výherca bude kontaktovaný pod súťažným príspevkom na profile
https://www.facebook.com/legendariumslovakia a to najneskôr deň po skončení súťaže. Výherca bude
vyzvaný ku kontaktu a oboznámený so spôsobom odovzdania výhry prostredníctvom súkromnej správy.
Výhercovi bude cena doručená Usporiadateľom súťaže najneskôr do 24.08. 2021 od zaslania kontaktných
údajov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú
cenu boli splnené. Cenu nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky
stanovené pre výhru ceny. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie
súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhra nebude odovzdaná.
8. Osobné údaje: Podmienkou získania ceny je zaslanie kontaktných osobných údajov v rozsahu meno,
priezvisko, adresa bydliska, vek, e-mail a tel. číslo zo strany výhercu v prospech Usporiadateľa súťaže
prostredníctvom súkromnej správy na Instagrame alebo Facebooku najneskôr do 3 pracovných dní od
zaslania vyrozumenia o získaní výhry v zmysle bodu 7. Ak do tejto doby súťažiaci kontaktné údaje nedodá
alebo ich dodá nekompletné, bude jeho výhra postúpená súťažiacemu, ktorý sa umiestni za ním na
ďalších miestach. Každý účastník svojou účasťou v hre t.j. potvrdzujúcim úkonom v zmysle zák.

č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)
ako dotknutá osoba vyjadruje vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav svojej
vôle, ktorým vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a udeľuje Usporiadateľovi súhlas
k tomu, aby jeho meno a priezvisko, telefónne číslo alebo email mohli byť použité primeraným
spôsobom na účely priameho marketingu v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Tento súhlas je
súťažiaci oprávnený kedykoľvek odvolať. Osobné údaje súťažiaci poskytuje na dobu max. 5 rokov.
Usporiadateľ bude používať poskytnuté osobné údaje výlučne za uvedeným účelom a neposkytne ich
žiadnej tretej osobe. Zaväzuje sa zároveň pri spracúvaní osobných údajov dodržiavať všetky povinnosti
uložené mu Zákonom ako prevádzkovateľovi a zaručuje súťažiacemu všetky Zákonom stanovené práva.
9. Osobitné ustanovenia: Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie
súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä (ale nie výlučne) pravidlá žrebovania, dátum
uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania.
Zmenu pravidiel a podmienok hry 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 hry berie
na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa
súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci
súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.
Ďalšie upozornenia: Táto súťaž nie je sponzorovaná alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook
Účastník súťaže berie na vedomie a je stotožnený s tým, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi
súťaže prostredníctvom elektronickej sociálnej siete Facebook, ktorá je mimo vplyvu Usporiadateľa.
V Prešove dňa 12.08.2021

