Pravidlá spotrebiteľskej súťaže
„Rodinné + Fresh“
I.
Usporiadateľ súťaže
Odsek 1: Usporiadateľom spotrebiteľskej súťaže „Rodinné + Fresh“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť I.D.C.
Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 706 686, IČ DPH: SK2020192152 (ďalej
len „Usporiadateľ“) v spolupráci s firmou Potraviny FRESH s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice (ďalej len
„Spoločnosť“).
Odsek 2: Spoločnosť Mediatex s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava, IČO: 35 763 418, IČ DPH: SK prosím
doplniť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 18777/B (ďalej ako
„Mediatex s.r.o.“) je prevádzkovateľom technického systému, prostredníctvom ktorého bude dochádzať k
prijímaniu, spracúvaniu, žrebovaniu a vyhodnocovaniu prijatých SMS s číslom pokladničného bloku od
účastníkov spotrebiteľskej súťaže.
Odsek 3: Spoločnosť Roland Torsten Advertising, spol. s r.o., Kukučínova 34, 831 03 Bratislava 3, IČO:
36730513, IČ DPH: SK prosím doplniť Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.44287/B (ďalej ako
“Agentúra“) je prevádzkovateľom web stránky www.sedita.sk, prostredníctvom ktorej bude dochádzať k
prijímaniu, spracúvaniu a vyhodnocovaniu prijatých údajov od účastníkov spotrebiteľskej súťaže.
II.
Termín súťaže a rozsah
Odsek 1: Súťaž prebieha od 1.6.2018 do 30.6.2018 vrátane, formou zasielania SMS s číslom pokladničného
bloku, obsahujúceho nákup produktov značky
Rodinné v minimálnej hodnote 2,- EUR zakúpených
v predajniach FRESH.
Odsek 2: Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.
Odsek 3: Po uplynutí doby trvania spotrebiteľskej súťaže sa všetky propagačné materiály vzťahujúce sa
k spotrebiteľskej súťaži, stávajú neplatnými a Usporiadateľ spotrebiteľskej súťaže nebude zodpovedný a nebudú
mu vyplývať žiadne ďalšie povinnosti vzťahujúce sa k spotrebiteľskej súťaži.

III.
Podmienky účasti v súťaži
Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých štátnych príslušníkov Slovenskej republiky s trvalým bydliskom na
území Slovenskej republiky.
Odsek 2: Z účasti v súťaži sú vylúčení súťažiaci, ktorí produkty značky Rodinné nezakúpili v sieti predajní
označených logom FRESH.
IV.
Účel spotrebiteľskej súťaže
Odsek 1: Cieľom súťaže je reklama a podpora predaja produktovej rady Rodinné, ako aj reklama a podpora
predaja v sieti predajní FRESH.
V.
Pravidlá súťaže
Odsek 1: Do spotrebiteľskej súťaže je možné zapojiť sa dvoma spôsobmi:
a) zaslaním SMS na číslo 7000. Zaslaná SMS musí byť v tvare:
RODINNE(medzera)číslo pokladničného bloku
napr. RODINNE 22269

b) alebo prostredníctvom súťažného formulára na web stránke www.sedita.sk
Odsek 3: Súťažiaci je povinný si súťažný pokladničný blok uchovať pre potreby overenia jeho nároku na výhru
a v prípade, že sa stane výhercom, je povinný ešte pred odovzdaním výhry zaslať jeho kópiu mailom alebo
poštou na adresu Usporiadateľa (na základe vyzvania). V prípade, ak súťažiaci nedoručí Usporiadateľovi blok
najneskôr do 5 dní od jeho vyžiadania Usporiadateľom, stráca nárok na výhru.
Číslo bloku doručeného Usporiadateľovi sa musí zhodovať s číslom, ktoré súťažiaci zaslal spôsobom uvedeným
v čl. V, v odseku 2 týchto pravidiel a ktoré bolo vyžrebované ako výherné.
Odsek 4: Každý súťažný pokladničný blok musí spĺňať obe nasledujúce kritériá:
a)
produkty Rodinné boli zakúpené v stanovenej hodnote čl. II, odsek 1,
b)
boli zakúpené v rámci termínu trvania súťaže v sieti predajní označených logom FRESH,
Odsek 5: Každý súťažiaci môže poslať do súťaže viac SMS spĺňajúcich podmienky súťaže, má však právo
získať len jednu výhru, pričom v prípade viacnásobného vyžrebovania mu pripadne výhra s vyššou hodnotou.
Žrebuje sa dovtedy, pokým nie je vyžrebovaný výherca, ktorý spĺňa podmienky Súťaže.
Odsek 6: Spotrebiteľskej súťaže prostredníctvom zaslania SMS sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá
disponuje SIM kartou niektorého z operátorov mobilných telefónnych sietí na území SR, ktorá v čase trvania
spotrebiteľskej súťaže, uvedenom v čl. II, odsek 1 týchto pravidiel spotrebiteľskej súťaže zašle do
spotrebiteľskej súťaže SMS.
Odsek 7: Ceny SMS pri zapojení sa do hry: prijatá SMS s potvrdením účasti v hre a spätné SMS (odsek 10) sú
spoplatnené každá sumou 0,20 € s DPH.
Odsek 8: Každé číslo pokladničného bloku zaslané cez SMS z mobilného telefónneho čísla je zaregistrovaný
jednorazovo, t. j. v prípade, ak by z príslušného mobilného telefónneho čísla bolo zaslaných viac SMS s
rovnakým číslom pokladničného bloku, platné je vždy prvé zaregistrovanie cez prvú SMS.
Odsek 9: Účastník spotrebiteľskej súťaže, na potvrdenie úspešného spracovania zaslanej SMS s číslom
pokladničného bloku, dostane na svoj mobilný telefón SMS potvrdzujúcu jeho zaradenie do žrebovania o výhry
v zmysle pravidiel spotrebiteľskej súťaže.
Odsek 10: V prípade, ak je v rámci SMS zaslané číslo pokladničného bloku, účastník spotrebiteľskej súťaže
dostane spätnú SMS o tom, že bol zaradený do súťaže:
„RODINNE: Dakujeme, boli ste zaradeny do zrebovania. Pokladnicny blok si uchovajte pre pripad
vyhry! Viac info na www.sedita.sk“
V prípade, ak súťažiaci pošle SMS v nesprávnom formáte, dostane nasledovnú spätnú SMS:
„Zial, SMS ste nenapisali v spravnom formate. Skontrolujte jej spravnost a skuste to znova. Tato SMS nie
je spoplatnena.
V prípade, ak súťažiaci pošle SMS pred termínom začatia spotrebiteľskej súťaže – t. j. pred 1.6.2018, dostane
nasledovnú spätnú SMS:
„RODINNE POZOR: Dakujeme za Vasu SMS, no sutaz s produktami Rodinne zacina az 1.6.2018. SMS s
cislom pokladnicneho bloku posielajte od 1.6.2018 do 30.6.2018 Viac info www.sedita.sk“
V prípade, ak súťažiaci pošle SMS po termíne ukončenia spotrebiteľskej súťaže – t. j. po 30.6.2018, dostane
nasledovnú spätnú SMS:
„RODINNE POZOR: Lutujeme, nasa sutaz bola ukoncena 30.6.2018. Viac info na www.sedita.sk“
Odsek 11: Za účelom zabezpečenia práva účastníka spotrebiteľskej súťaže na viacnásobnú účasť v
spotrebiteľskej súťaži v prípade, ak tento získal viac pokladničných blokov spĺňajúcich podmienky uvedené v čl.
V. ods. 4, je potrebné, aby účastník spotrebiteľskej súťaže poslal každé číslo pokladničného bloku v samostatnej
SMS.

Odsek 12: Zaslané SMS, obsahujúce viac ako jedno číslo pokladničného bloku, budú zaradené do žrebovania o
výhry v spotrebiteľskej súťaži tak, že do žrebovania o výhry bude zaradený iba prvé číslo pokladničného bloku
uvedeného v predmetnej SMS. V prípade, ak takýto účastník spotrebiteľskej súťaže bude mať záujem o
zaradenie aj ostatných čísel pokladničných blokov do žrebovania o výhry v spotrebiteľskej súťaži, bude povinný
zaslať každé číslo pokladničného bloku samostatne prostredníctvom samostatnej SMS, podľa návodu uvedeného
v čl. V, odsek 2.
Odsek 14: V prípade sporu o platnosť nároku na výhru je rozhodnutie Usporiadateľa spotrebiteľskej súťaže
konečným rozhodnutím.
Odsek 15: Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.
Odsek 16: Výhry budú výhercom zaslané doporučene prostredníctvom pošty, resp. zásielkovej služby, do
vlastných rúk alebo osobne na základe predchádzajúcej dohody.
VI.
Žrebovanie o hlavné výhry
Odsek 1: Žrebovanie výhier prebehne náhodným žrebovaním v poradí od najvyšších výhier k najnižším dňa
04.07.2018 Žrebovanie prebehne za prítomnosti odbornej poroty, ktorá bude zložená zo zástupcov
Usporiadateľa, prípadne iných zvolených osôb.
Odsek 2: Výherca bude o výhre upovedomený formou SMS na telefónne číslo z ktorého posielal súťažnú SMS,
v rámci ktorej bude vyzvaný aby kontaktoval Usporiadateľa súťaže ohľadom doplnenia kontaktných údajov pre
potreby zaslania výhry.
Odsek 3: V prípade, ak nebude možné telefonicky zastihnúť výhercu v lehote do 5 dní odo dňa prvého pokusu o
kontakt, uplynutím predmetnej lehoty stráca výherca právo na uplatnenie si výhry.
Odsek 4: V prípade, že výhercovia nesplnia podmienky pravidiel spotrebiteľskej súťaže alebo sa ich nepodarí
zastihnúť v stanovenej lehote, budú žrebovaní náhradní výhercovia.
Odsek 5: Výsledky žrebovania budú zverejnené na internetovej stránke www.sedita.sk a www.freshobchod.sk
najneskôr do 31.7.2018. Výhry budú doručené výhercom najneskôr do 8 týždňov odo dňa žrebovania. Výhry
neprevzaté výhercom v lehote 30 dní odo dňa odoslania prepadajú v prospech usporiadateľa a súťažiaci na ňu
nemá ďalej akýkoľvek nárok. Cenu nie je možné vymáhať právnou cestou, ani nie je možné nárokovať si ju
v alternatívnej podobe.
Odsek 6: Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska výhercu, ak mu táto zmena
nebola výhercom riadne a včas oznámená, rovnako ako v prípade neprítomnosti výhercu na adrese, ktorú mu
výherca oznámil, ani za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry alebo jej doručenie až po lehote
stanovenej v týchto pravidlách spôsobené zo strany pošty či iného prepravcu.
Odsek 7: Výherca plne zodpovedá za správnosť uvedených údajov a usporiadateľ nezodpovedá za neskoršie
reklamácie za nedoručenie výhry z dôvodu neúplných alebo nesprávnych údajov uvedených výhercom.
Odsek 8: V prípade získania výhry osobou, ktorá v čase odovzdávania výhry ešte nedovŕšila vek 18 rokov, bude
Usporiadateľ požadovať od zákonných zástupcov tohto výhercu, aby ho zastupovali pri preberaní výhry, alebo
aby dali písomný súhlas s prevzatím výhry, v prípade zaslania výhry poštou alebo kuriérskou spoločnosťou,
prevezme zásielku zákonný zástupca.
Odsek 9: Usporiadateľ nebude zodpovedný za spôsob použitia alebo používanie Výhry výhercom.
VII.
Výhry
Odsek 1: Výhercom budú odovzdané nasledovné výhry:
3x
10 x

Smart TV Samsung so zahnutou obrazovkou
Piknikový kôš Rodinné s vybavením na piknik

20 x
30 x

Zmrzlinovač Klarstein
Nákupná taška Rodinné plná produktov ( 3 kartóny sušienok Rodinné)
VIII.
Dane a ostatné povinnosti

Výhra z reklamných súťaží podlieha zdaneniu v zmysle § 8 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov. Od dane sú oslobodené výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR. Usporiadateľ sa
zaväzuje oznámiť výhercovi hodnotu výhry vyššej ako 350,- Eur. Daňovú a odvodovú povinnosť je povinný
v zmysle platných zákonov vysporiadať výherca.
IX.
Zodpovednosť usporiadateľa za priebeh súťaže
Odsek 1: Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia
s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia Súťaže, zrušenia alebo úpravy jej pravidiel.
Odsek 2: Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie
je možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky,
a vymáhanie účasti v Súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné preplatiť v peniazoch.
Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu
zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté
treťou stranou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.
Odsek 4: Výhra z reklamných súťaží podlieha zdaneniu v zmysle § 8 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov. Od dane sú oslobodené výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR.
Usporiadateľ sa zaväzuje oznámiť výhercovi hodnotu výhry vyššej ako 350,- Eur. Daňovú a odvodovú
povinnosť je povinný v zmysle platných zákonov vysporiadať výherca.
X.
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Poskytnutím osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický a mailový
kontakt súťažiaci ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje Organizátorovi ako prevádzkovateľovi
súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený
spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom nadviazania kontaktu s ním, na účel realizácie
súťaže a jej vyhodnotenia a zverejnenia mien a názvu obce výhercov počas 1 roka od ukončenia
súťaže.
Dotknutá osoba má právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti
spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas
odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred
jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému
orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený,
môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou správou zaslanou na adresu zodpovednaosoba@idc.sk
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu organizátora s uvedením textu „GDPR –odvolanie súhlas“
na obálke
c) telefonicky +421 31 7880345
Príjemcom je:
spoločnosť Mediatex s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava, IČO: 35 763 418, IČ DPH, ako
prevádzkovateľ technického systému, prostredníctvom ktorého bude dochádzať k prijímaniu,

spracúvaniu, žrebovaniu a vyhodnocovaniu prijatých SMS s číslom pokladničného bloku od
účastníkov spotrebiteľskej súťaže .
spoločnosť Roland Torsten Advertising, spol. s r.o., Kukučínova 34, 831 03 Bratislava 3, IČO:
36730513 prevádzkovateľom web stránky www.sedita.sk, prostredníctvom ktorej bude dochádzať k
prijímaniu, spracúvaniu a vyhodnocovaniu prijatých údajov od účastníkov spotrebiteľskej súťaže.
Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu
a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú
a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.
XI.
Záverečné ustanovenia
Odsek 1: Usporiadateľ ani Spoločnosti nezodpovedajú za úplnosť výňatku z týchto pravidiel, ktorý môže byť
v skrátenej verzii použitý v propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto pravidlá sú
v rámci Súťaže považované za jediné úplné a konečné.
Odsek 2: Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej
pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel
súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo Súťaže.
Odsek 3: V prípade ak súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo vyhláseniam, ktoré počas
účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť Usporiadateľovi akékoľvek náklady alebo
ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla. V prípade získania výhry osobou, ktorá v čase
odovzdávania výhry ešte nedovŕšila vek 18 rokov, bude usporiadateľ požadovať od zákonných zástupcov tohto
výhercu, aby ho zastupovali pri preberaní výhry, alebo aby dali písomný súhlas s prevzatím výhry.
Odsek 4: Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek
nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné, stanovisko Usporiadateľa.
Odsek 5: Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže zverejnené
v elektronickej podobe na stránke usporiadateľa www.sedita.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na
adrese Usporiadateľa.
Sereď, dňa 14.03.2018

