Súťaž o kreslo Clip od firmy Fines a.s
PRAVIDLÁ
I. Úvod
Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaž vykonávanú v rámci aktivít firmy FINES, a.s.
prebiehajúcej od 16.5.2018 do 16.6.2018. Všeobecné podmienky súťaže stanovujú podmienky
pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich,
a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.

II. Organizátor súťaže
1. Organizátorom súťaže nábytok do bytu (ďalej len Súťaž) je spoločnosť FINES, a.s., so sídlom
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 36405965, IČ DPH: SK2020107265.
2. Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

III. Účastníci Súťaže
1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, má vytvorené
vlastné užívateľské konto na Facebooku a s doručovacou adresou na území Slovenskej
republiky. Organizátor si vyhradzuje právo overiť vek výhercu tak, že ju vyzve na predloženie
dokladu totožnosti
2. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému
pomeru k organizátorovi, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú
na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava,
spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže, v zmysle
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou
podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá.
3. Prihlásením do súťaže /publikovaním fotografie na facebook firmy Fines a.s./ súťažiaci súhlasí
so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.

IV. Pravidlá Súťaže
1. Do Súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:
o každý, kto v čase konania súťaže verejne publikuje fotografiu seba vo výrobku firmy
Fines a.s. – ušiakovom kresle Clip/Boris odfotenú vo vzorkovej resp. v partnerskej
predajni Fines - http://www.fines.sk/vzorkova-predajna na facebookovej stránke firmy
Fines a.s.
o spolu s fotografiou uvedie v komentári aj názov predajne, kde bola fotografia
vytvorená,
o doba trvania súťaže v čase od 16.5.2018 6 do 16.6.2018,
o do súťaže bude každý súťažiaci zaradený len jedenkrát, a to bez ohľadu na počet
uverejnených fotografií a komentárov,
o vyhodnotenie/zlosovanie sa uskutoční na území Slovenskej republiky dňa 17.6.2018,
o fotografie a komentáre, ktoré budú pridané po tomto termíne, nebudú zaradené do
žrebovania,
o výherca bude uverejnený na fanpage www.facebook.com/finesnabytok/ dňa 17.6.2018,

o

o

komentáre, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, alebo
ktoré sú hanlivé alebo urážlivé, nesmú byť pridávané pod príspevok firmy Fines a.s.
týkajúci sa súťaže,
organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť takéto komentáre zo súťaže.

V. Výhry a žrebovanie
1. Cenou súťaže je kreslo CLIP vo vopred určeného druhu a prevedenia /bez možnosti zvolenia
druhu, zostavy a prevedenia sedacej súpravy výhercom, na tento výber ma právo len
zriaďovateľ súťaže Fines a.s./.
2. Cenu zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.
3. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.
4. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.
5. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.
6. Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou
cestou.
7. Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003
Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie
výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné
poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom,
budú hradené samotným výhercom. Hodnota výhry bude oznámená v preberacom protokole.
8. Žrebovanie výhercu sa uskutoční v sídle organizátora dňa 17.6.2018. Zo všetkých fotografií,
spĺňajúcich podmienky súťaže bude náhodne vyžrebovaný jeden výherca.

VI. Spôsob odovzdávania výhier
1. Organizátor bude kontaktovať víťaza emailom/telefonicky/správou. V prípade, že sa
organizátorovi nepodarí do 10 dní od zverejnenia výsledkov Súťaže víťaza alebo víťazov
kontaktovať, tento stráca nárok na výhru a Súťaž sa končí bez určenia výhercu.
2. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne do 10 dní na požiadanie organizátora svoje
osobné údaje potrebné na doručenie výhry. Po získaní doručovacích údajov tejto osoby
Organizátorom sa tento Súťažiaci stáva výhercom.
3. V prípade, že výhercovia neposkytnú organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú
podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť
výhercami a organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.
4. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s jej
nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto pravidiel, ďalším výhercom sa po
splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba vyžrebovaná zo
Súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.
5. Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi
výhercom a organizátorom. Forma postúpenia ceny je písomná.

VII. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov
1. Účastníci prihlásením do súťaže dávajú organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním
osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno,
priezvisko, mailová adresa, adresa, telefonicky kontakt) ako aj so spracovaním údajov
o za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení,
o pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže,
o pre zasielanie obchodnej a marketingovej komunikácie ako sú informácie o
Organizátoroch, ich obchodných partneroch a iných tretích osobách.

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním
osobných údajov je možné odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty
na adresu info@fines.sk.
3. Súťažiaci, ktorý takto poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie
práva podľa §21 zákona o ochrane osobných údajov číslo 101/2000 Zb. v platnom znení.
4. V zmysle § 11 Z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť
len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.
5. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracovaním osobných
údajov, Organizátor nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať.
6. Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

VIII. Osobitné ustanovenia
1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich
s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej
pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a
zodpovedajúcej hodnoty.
2. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaží,
najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a
dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť
možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť,
odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu pravidiel organizátor vhodným spôsobom
zverejní na stránke www.fines.sk.
4. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu
požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil organizátor a namiesto
výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.
5. Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou
a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.

IX. Záverečné ustanovenia
Tieto pravidlá sú uložené u organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený
nahliadnuť do týchto pravidiel u organizátora.
Účasťou v súťaži (pridaním fotografie a komentára pod príspevok firmy Fines a.s. pod súťažný obrázok
o kreslo Clip) vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať.
Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov dáva firme Fines
a.s. súhlas na spracovanie osobných údajov, poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno,
priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail, označenie facebookového
profilu a vek), a to až do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou
doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na info@fines.sk. Osobné údaje, ktoré boli organizátorovi
odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej
propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných
údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú organizátorom v prípade výhercu spracúvané po dobu 6
mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Organizátor poučuje súťažiacich, že
poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaca, ktorá poskytla osobné údaje zodpovedá za to,
že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnená ich usporiadateľovi
poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Účasťou v súťaži súťažiaca taktiež vyjadruje súhlas s
bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch na internete, a to

v prípade, že sa stane výhercom súťaže. Údaje poskytnuté súťažiacimi môžu byť spracúvané
elektronicky.
Táto súťaž nie je realizovaná v spojení so spoločnosťou Facebook a nie je žiadnym spôsobom
Facebookom sponzorovaná, podporovaná alebo organizovaná. Príjemcom informácií, ktoré účastníčka
súťaže poskytne, nie je Facebook, ale firma Fines a.s.

Žilina, 16.5.2018

