Herný plán súťaže „Nájdi 100 krát zlaté srdiečko!“
Preambula
Herný plán spotrebiteľskej súťaže „Nájdi 100x zlaté srdiečko!“ je jediným záväzným dokumentom,
ktorý podrobne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené jej podmienky.
Článok 1
CIEĽ SÚŤAŽE
1. Názov súťaže je „Nájdi 100 krát zlaté srdiečko!“
2. Cieľom súťaže je podpora predaja výrobkov Rodinné Srdiečka distribuovaných prevádzkovateľom
súťaže, spoločnosťou I.D.C. Holding a.s. na území Slovenskej republiky.
3. Účastníci súťaže sa zaväzujú rešpektovať platné pravidlá súťaže (ďalej ako „pravidlá súťaže“)
Článok 2
PREVÁDZKOVATEĽ SÚŤAŽE A TRVANIE SÚŤAŽE
1. Súťaž vyhlasuje spoločnosť I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, Slovenská republika, IČO
35 706 686 ( ďalej iba „ prevádzkovateľ “).
2. Tieto pravidlá upravujú podmienky súťaže vo vzťahu ku spotrebiteľom na území Slovenskej
republiky. Súťaž bude prebiehať v termíne od 1. 9. 2019 do 31.12. 2019.
3. Po uplynutí doby trvania spotrebiteľskej súťaže sa všetky propagačné materiály a unikátne kódy,
vzťahujúce sa k spotrebiteľskej súťaži, stávajú neplatnými a prevádzkovateľ spotrebiteľskej súťaže
nebude zodpovedný a nebudú mu vyplývať žiadne ďalšie povinnosti vzťahujúce sa k
spotrebiteľskej súťaži.
Článok 3
SPÔSOB PROPAGÁCIE SÚŤAŽE
1. Zverejnenie a propagácia súťaže sa uskutoční prostredníctvom súťažných samolepiek
umiestnených priamo na obaloch vybraných druhov výrobkov Rodinné Srdiečka kakao-kokos 170g
a Rodinné srdiečka Citrón-kokos 170g, prostredníctvom propagačných materiálov na obchodných
prevádzkarňach, letákov obchodných partnerov (príp. iných tlačovín), na internetovej stránke
www.sedita.sk na Facebook stránke https://www.facebook.com/sedita.sk/ .
Článok 4
PRINCÍP A VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
1. Podmienkou účasti v súťaži je zakúpenie aspoň jedného spotrebiteľského balenia opatreného so
súťažnou samolepkou. Do súťaže sú zaradené výherné a nevýherné spotrebiteľské balenia.
2. Vo vnútri výherného spotrebiteľského balenia sa bude nachádzať kupón obsahujúci unikátny kód
a informácia o výhre.
3. Po nájdení výherného unikátneho kódu je pre účastníka podmienkou, pre získanie srdiečka zaslať
nájdený unikátny kód e-mailom na info@sedita.sk spolu so svojimi kontaktnými údajmi (meno,
priezvisko, adresa, tel. číslo) najneskôr do 31.12.2019.
4. Následne mu príde potvrdzujúci mail jeho nároku na výhru a výhra mu bude doručená
prostredníctvom kuriéra Do vlastných rúk do 14 dní po potvrdení nároku na výhru.

Článok 5
CENY
1. Cenami v súťaži je 100 krát prívesok srdiečka z 24 karátového zlata v zamatovej darčekovej
krabičke.
Článok 6
OSOBITNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Prevádzkovateľ 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.
Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo v priebehu súťaže zo závažných dôvodov zmeniť
pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť alebo prerušiť. V prípade zmien pravidiel v
prospech účastníkov súťaže nie je potrebný na takúto zmenu závažný dôvod na strane
prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný a nezodpovedá za škody,
ktoré vzniknú súťažiacemu v súvislosti s účasťou v súťaži.
Súťažiaci sa súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné,
alebo akékoľvek iné plnenie.
Súťaže sa môže zúčastniť ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Mladšia osoba sa môže
zúčastniť len s písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu, a to so splnením všetkých
uvedených podmienok.
V prípade sporu o platnosť nároku na výhru je rozhodnutie prevádzkovateľa súťaže konečným
rozhodnutím.
Unikátne kódy z výrobkov ktoré nebudú zaslané prevádzkovateľovi súťaže do 31.12.2019 sa
stávajú automaticky neplatnými a Výhry pripadajú prevádzkovateľovi súťaže.

Článok 7
DANE A OSTATNÉ POVINNOSTI
1. 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.
Článok 8
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM 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 prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním

všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Prevádzkovateľ 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 prevádzkovateľa 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
Príjemcom je I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 706 686 , ako
prevádzkovateľ súťaže, ktorý bude v súlade s pravidlami súťaže spracúvať osobné údaje za účelom
zabezpečenia priebehu súťaže (zber údajov od súťažiacich, ich spracúvanie, žrebovanie výhercov,
odovzdávanie cien a pod.).
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.
Článok 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.
2. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou pravidiel
súťaže obsiahnutých v tomto hernom pláne.
2. Tento herný plán je vyhotovený a uložený u prevádzkovateľa súťaže a na webovej stránke
www.sedita.sk

