
 

 

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže 

Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže usporadúvanej na  sociálnych sieťach 
spoločnosťou Sanima, s.r.o. Tieto pravidlá slúžia ako doplnenie informácií týkajúcich sa pravidiel súťaže 
(„informácie o súťaži“) uvedených organizátorom na sociálnej sieti, kde je súťaž organizovaná.  
 
Organizátorom súťaže je:  

Sanima, s.r.o. so sídlom na  Muškátová 22, Bratislava 821 01 
IČO: 54 612 926, DIČ: 2121734912, IČ DPH: SK2121734912 
Email: dorusiak@strecovefolie.sk 
Tel. č.: +421 / 905 723 077 
 
Sanima, s.r.o. prehlasuje, že Facebook voči nám nemá žiadne záväzky, súťaž nie je žiadnym spôsobom 
sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nemá s ním žiaden vzťah.  
 
Účel súťaže  - Účelom organizovania súťaže je zabezpečiť vyššiu návštevnosť a aktivitu na webovej stránke/ 
e-shope http://strecovefolie.sk/ a profile na sociálnej sieti https://www.facebook.com/SanimaTrade/ a na 
podporu predaja baliaceho materiálu a príslušenstva firmy Sanima, s.r.o.  
  
Súťaž sa na základe týchto Podmienok uskutoční výlučne na území Slovenskej republiky. Súťaž je určená pre 
fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré v čase začatia Súťaže dovŕšili 18. rok 
veku a sú plne spôsobilé na právne úkony (ďalej len „Účastník“ alebo „Účastníci“). Účastník je povinný v celom 
rozsahu dodržiavať tieto Podmienky zverejnené na internetovej stránke  http://strecovefolie.sk/ . Súťaže sa 
nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora a ich blízke osoby. Blízkou osobou sa na účely Podmienok 
rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116 Občianskeho zákonníka. 
   
Začiatok a ukončenie Súťaže je uvedené pri každej súťaži osobitne a to nasledovne: 

Súťaž (s názvom ... alebo súťaž o... v hodnote...) sa uskutoční v termíne od ...do ... (vrátane).  
 
Prihlásenie sa do Súťaže a pravidlá žrebovania  

Do súťaže sa zapojíte prostredníctvom Vášho účtu na sociálnej sieti Facebook po kliknutí na fan pages stránku 
organizátora https://www.facebook.com/SanimaTrade/, stanete sa fanúšikom FB stránky organizátora 
a zodpoviete na súťažnú otázku uverejnenú organizátorom na stránke. Do žrebovania budú zaradení 
Účastníci, ktorí splnia podmienky súťaže. Každý účastník bude do žrebovania zaradený len raz. Po uplynutí 
doby trvania súťaže bude víťaz vyžrebovaný prostredníctvom aplikácie Good Luck fairy. Vyžrebovaný bude 1 
výherca , ktorý splnil všetky podmienky uvedené na stránke organizátora. Výhrou je .... /vždy uvedené na FB 
stránke o čo sa hrá. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.  V 
prípade, že si výherca neprevezme svoju výhru najneskôr do 30 dní odo dňa prvého kontaktu (odo dňa prijatia 
správy na FB účte Organizátorom Súťaže, prostredníctvom, ktorých bol Účastník informovaný o výhre alebo 
poslania výhry na adresu kuriérom – výhru sa nepodarí aj napriek opakovanej snahe doručiť ), prepadá takáto 
výhra v prospech Organizátora Súťaže; uvedené platí aj v prípade pokiaľ výherca výhru odmietne. Organizátor 
nezodpovedá za škodu, stratu a iné znehodnotenie výhry pri jej preprave a nie je povinný takto spôsobené 
škody uhradiť alebo poskytnúť výhercom, ktorým výhra patrí, žiadnu náhradu.  
 
Účasť v Súťaži a súhlas so spracúvaním osobných údajov  

Prevádzkovateľom a osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov Účastníkov v rámci Súťaže je 
Sanima, s.r.o. so sídlom na  Muškátová 22, Bratislava 821 01, IČO: 54 612 926.  
Účastník zapojením sa do súťaže a oboznámením sa s podmienkami súťaže zároveň udeľuje Organizátorovi 
svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich Osobných údajov v rozsahu podmienok a údajov, ktoré sú 
nevyhnutné na účasť v súťaži ( meno, priezvisko, fotka) a na doručenie výhry (meno, priezvisko, adresa, 
telefónne číslo ).  



 

 

Účelom tohto spracúvania je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenia Súťaže v súlade s Podmienkami (napr. 
odovzdanie výhry výhercovi Súťaže, zverejnenie mena, priezviska, fotky výhercu Súťaže na vyššie uvedenej 
facebookovej stránke Organizátora). Osobné údaje Účastníka budú na tieto účely spracúvané počas doby 
trvania Súťaže a následne 30 dní počas lehoty prebratia výhry. 
 
Udelenie súhlasu Účastníka na spracúvanie jeho osobných údajov je dobrovoľné a nie je podmienkou 
poskytovania iných služieb Organizátora (napr. predaj tovaru). Súhlas môžete odvolať kedykoľvek 
prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného na e-mailovú adresu Organizátora 
dorusiak@strecovefolie.sk.  V prípade, ak Účastník odvolá svoj súhlas udelený na účely organizovania Súťaže, 
jeho účasť v Súťaži nie je ďalej možná. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré 
vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním. Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu 
so spracúvaním osobných údajov, ako aj po zániku účelu, na ktorý boli osobné údaje spracúvané, boli tieto 
bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, 
ak povinnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva z osobitných právnych predpisov.  
 
Osobné údaje spracúvané v rámci Súťaže poskytujete len prevádzkovateľovi stránky na sociálnej sieti na účely 
ich zverejnenia za vyššie uvedených Podmienok, a to v nevyhnutnom rozsahu: meno, priezvisko, fotka (ak ju 
máte na svojom profile  na FB zverejnenú) výhercu Súťaže, tiež budú poskytnuté prepravcovi pri doručení 
výhry prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty v rozsahu ( meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo ).   
 
Vaše práva 

Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Zákonom o ochrane osobných údajov má dotknutá 
osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) 
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie osobných údajov 
spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú 
potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas 
na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali 
nezákonne a (vi) právo na prenosnosť údajov. 
  
Na tieto účely môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať Organizátora na adrese sídla spoločnosti 
Sanima, s.r.o. alebo na e-mailovej adrese Organizátora: dorusiak@strecovefolie.sk. Vašu žiadosť vyriešime 
bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych 
predpisoch. 
 
Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 
12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo 
+421 2 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk najmä v prípade podozrenia z porušenia ochrany 
osobných údajov. 
 
Zverejnenie a propagácia Súťaže potrvá v určenom čase od do (vrátane) na stránke sociálnej 
sieti: https://www.facebook.com/SanimaTrade/. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa Súťaže 
môžu Účastníci písať na uvedený mail organizátora dorusiak@strecovefolie.sk. 
 
Osobitné ustanovenia 

Ak sa preukáže, že výherca je zamestnancom Organizátora Súťaže alebo osobou im blízkou, je výherca 
povinný bezodkladne, na základe písomnej výzvy Organizátora, výhru vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi 
všetky náklady spojené s obstaraním príslušnej výhry. Organizátor Súťaže nemá voči Účastníkovi Súťaže 
žiadnu povinnosť úhrady nákladov spojených so Súťažou a zároveň nehradí Účastníkovi Súťaže žiadne 
náklady, ktoré mu týmto vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži alebo v súvislosti s výhrou v Súťaži. 
Organizátor Súťaže nezabezpečuje zdanenie výhry a táto povinnosť môže výhercovi vzniknúť podľa daňových 
právnych predpisov platných a účinných v čase výhry/v čase odovzdania výhry. Výsledky Súťaže sú konečné, 
bez možností odvolania sa. Výhru v Súťaži nemožno vymáhať. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu 
požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor, a že nie sú oprávnení 



 

 

požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a 
záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.  
Organizátor si vyhradzuje právo Podmienky Súťaže kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady 
ukončiť, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. vyššia moc, technické problémy). Zmeny 
Podmienok Organizátor zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodné Podmienky. Organizátor nezodpovedá za 
žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými 
prostriedkami.  
 
Záverečné ustanovenia 

Podmienky Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom spustenia Súťaže na facebookovej stránke 
https://www.facebook.com/SanimaTrade/  
 
Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V prípade 
neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia Podmienok nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Prípadne 
neplatné ustanovenie sa Organizátor zaväzuje nahradiť novým ustanovením, ktoré bude svojím obsahom a 
účelom najviac zodpovedať príslušným ustanoveniam platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 


