Úplné pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže
na webe www.penam.sk a www.facebook.com/penam.sk
(ďalej len „pravidlá súťaže")
Usporiadateľ, termín a miesto konania súťaže
1. Usporiadateľ
Spotrebiteľskú súťaž usporadúva spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949
35 Nitra, IČO: 36 283 576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.
10331/N (ďalej len ako „usporiadateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).
2. Termín a miesto trvania súťaže
Súťaž bude prebiehať od 18. 5. 2017 od 15:00 hod. do 30. 5. 2017 do 12:00 hod.

Pravidlá súťaže
3. Účastníci súťaží
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne
úkony (ďalej len „účastník“ alebo „účastník súťaže“ v príslušnom gramatickom tvare). V prípade
účasti osoby mladšej ako 18 rokov je nutný písomný súhlas jej zákonného zástupcu.
Účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť najviac jedenkrát.
4. Podmienky účasti v súťaži
Podmienkou účasti v súťaži je, aby účastník v čase vyhlásenia súťaže bol fanúšikom stránky
www.facebook.com/penam.sk, alebo sa ním počas jej trvania preukázateľne stal a zároveň, aby
účastník pod súťažný post usporiadateľa obsahujúci výzvu na zaslanie najvtipnejšej detskej fotografie,
uverejnil svoju vlastnú autorskú fotografiu zobrazujúcu mladšieho príbuzného v priamom rade.
Usporiadateľ určí po skončení súťaže najviac desať (10) výhercov na základe hlasovania výberovej
komisie, ktorej zloženie je vo výlučnej právomoci usporiadateľa.
Výhercom sa môže stať výlučne ten účastník súťaže, ktorý bude v čase ukončena súťaže fanúšikom
stránky a zároveň uverejnil počas jej trvania pod súťažný post usporiadateľa fotografiu v zmysle
podmienok uvedených vyššie.
Výsledky
súťaže
budú
Usporiadateľom
zverejnené
a www.facebook.com/penam.sk v deň ukončenia súťaže.

na

stránke

www.penam.sk

5. Výhry
Každý výherca získava nákupnú plátennú tašku PENAM s výrobkami sladkého jemného pečiva,
v celkovej hodnote 20,- € (slovom: dvadsať eur). Každý výherca výhry obdrží výherný e-mail
prostredníctvom sociálnej siete www.facebook.com, ktorý bude obsahovať informáciu o výhre

a možnostiach jej doručenia. V prípade, že si výherca neprevezme zaslanú výhru, jeho výhra prepadá
v prospech Usporiadateľa. Výhry budú distribuované najneskôr do 2 (2) dní odo dňa vyhlásenia
výsledkov, a to na adresy na území Slovenskej republiky, ktoré výhercovia zadajú do správy zaslanej
na konto Usporiadateľa – www.facebook.com/penam.sk. Maximálny možný počet výhier jedného
účastníka súťaže je jedna (1) výhra. V prípade vyčerpania výhier je Usporiadateľ povinný o tejto
skutočnosti informovať na webových stránkach www.penam.sk.
Vyobrazenie výhry má výlučne ilustratívny charakter, pričom si Usporiadateľ vyhradzuje právo na jej
zmenu kedykoľvek počas trvania súťaže, bez uvedenia dôvodu a bez nutnosti predchádzajúceho
uverejnenia tejto informácie.
Výhra je nenárokovateľná a namiesto výhry nie je možné požadovať peňažné plnenie.
6. Ďalšie podmienky
Výhry budú výhercom distribuované prostredníctvom obchodných zástupcov Usporiadateľa alebo
prostredníctvom kuriérskej doručovacej spoločnosti. Usporiadateľ zodpovedá za kvalitu doručených
výhier do okamihu ich prevzatia výhercom.
Účastník súťaže sa tejto zúčastňuje s vedomím, že nemôže požadovať výhru v inom rozsahu, okrem
rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastník súťaže si je súčasne vedomý toho, že v zmysle § 845
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani
prostredníctvom súdu. Vymáhanie účasti, či výhry v súťaži súdnou cestou je vylúčené, rovnako tak
vyplácanie výhier v hotovosti, či ich výmena za iné výhry. Právo na výhru nie je možné postúpiť ani
previesť na inú osobu.
Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie
na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov, či inej osoby,
ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, prípade konaniu, ktoré nie je v zmysle
zvyklostí „fair play“, prípadne nie je založené na zručnostiach súťažiaceho podľa súťažných pravidiel.
Súťaže sa môžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov usporiadateľa, organizátora
a ďalších firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži, rovnako tak osoby im blízke.
Reklamácia akýchkoľvek vád výhry je vylúčená. Výhru preberá výherca tak, ako stojí a leží.
Účasťou v súťaži, konkrétne zadaním kontaktu, vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami
súťaže a zaväzuje sa tieto v plnom rozsahu dodržiavať.
Zaradením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj výslovný súhlas s pravidlami súťaže a súčasne dáva
dobrovoľný súhlas usporiadateľovi so zasielaním informačných a akciových letákov, s použitím
osobných, či iných údajov usporiadateľom súťaže, či iným spracovateľom, s ktorým usporiadateľ
uzavrie zmluvu, v rozsahu: emailová adresa, telefónne číslo, meno, priezvisko, ulica, popisné číslo
domu, mesto/obec a PSČ pre účely zaslania výhier, s prípadným zverejnením jeho osobných údajov
v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a mesto (obec) jeho bydliska na výhernej listine.
Poskytnutím svojich osobných údajov dáva súťažiaci usporiadateľovi súťaže súhlas na ich
spracúvanie. Súhlas sa udeľuje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných

údajov“ v znení neskorších predpisov). Usporiadateľ súťaže má súčasne postavenie prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä na účely realizácie
súťaže, jej vyhodnotenia a komunikovania s dotknutou osobou, najmä za účelom organizovania
ďalších akcií a informovania o nich, ako aj na ďalšie marketingové účely, napr. na zasielanie informácii
o usporiadateľovi alebo o ním šírených produktoch a poskytovaných službách, a to prostredníctvom
pošty alebo elektronických komunikácií (napr. tel., fax, SMS, MMS). Súhlas so spracúvaním osobných
údajov udeľuje účastník dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a tento je možné kedykoľvek písomne,
formou doporučeného listu odvolať. Usporiadateľ súťaže je oprávnený spracúvať osobné údaje, až
kým súhlas súťažiaceho nebude odvolaný podľa predchádzajúcej vety. Spracúvané osobné údaje je
možné zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch.
Rovnako je možné osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu. Dotknutá osoba má vo
vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené najmä § 28 a nasl. Zákona o
ochrane osobných údajov. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje dotknutá osoba
súhlas aj na spracúvanie iných poskytnutých údajov, ktoré nemajú charakter osobného údaju (napr.
tel. čísla a e-mailu).
Účasťou v súťaži poskytuje Účastník Usporiadateľovi bezplatný súhlas s uverejnením svojho mena,
začiatočného písmena svojho priezviska a miesta bydliska, vo forme: „Meno, P., Mesto“, v súvislosti s
prezentáciou výsledkov súťaže v médiách a reklamných materiáloch Usporiadateľa, a to až do
písomného odvolania udeleného súhlasu.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, prípadne jednostranne upraviť, alebo zmeniť pravidlá a
podmienky súťaže kedykoľvek počas doby jej trvania, a to bez udania dôvodov a stanovenia náhrady.
Takéto rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na internetovej stránke www.penam.sk.
Úplné pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii na internetovej stránke www.penam.sk.
V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel, uvedených v ktoromkoľvek materiáli
prezentujúcom túto súťaž a týchto úplných pravidiel, platí text týchto pravidiel súťaže v ich plnom
znení.

V Nitre, dňa 17.5.2017.

