Súťaž „Halloween s Paulou“
Vyhrajte hromadu skvelých cien v súťaži, ktorú si pre vás pripravila Paula.
Zúčastniť sa môžete pri hre v aplikácii. Vyberte si správne dvere
a vyhrajte.
Účastník sa zapojí do súťaže tak, že v čase konania súťaže vstúpi do aplikácie
"Halloween s Paulou" na webovej adrese https://www.paulahra.sk/ (ďalej len
"aplikácia") a kliknutím zvolí jedny z troch dverí.
Výhry:
Výherca získava 1 balíček s plyšovou kravičkou Paulou a ďalšími 3 darčekovými
predmetmi značky Dr. Oetker Paula, kedy výber týchto 3 konkrétnych
produktov v rámci balíka závisí úplne na uvážení Usporiadateľa.
Trvanie súťaže a vyhlásenie výhercov:
Súťaž „Halloween s Paulou“ prebieha od 25. 10. 2020 (00:00:00 hod.) do 31.
10. 2020 (23:59:59 hod.).
Výhercovia budú informovaní o výhre v súťaži priamo v aplikácii
prostredníctvom a) žiadosti o vyplnenie registračného formulára, ktorý
obsahuje ich osobné údaje a b) žiadostí o poskytnutie súhlasu so spracovaním
ich osobných údajov na účely doručenie výhry v súťaži.

Pravidlá súťaže „Halloween s Paulou“
Tieto pravidlá (ďalej len „Pravidlá“) sú jediným dokumentom, ktorý záväzne
upravuje pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Halloween s Paulou“ (ďalej len
„súťaž“) vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. Súťaž je
dostupná na webovej adrese https://www.paulahra.sk. (ďalej len „aplikácie“)
1. Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Dr. Oetker, spol. s.r.o. so sídlom Ľadová
14, 811 05 Bratislava, IČO: 17 331 358, DIČ: SK2020298819, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka 1577/B (ďalej len
„Usporiadateľ“).
Usporiadateľ poveril technickým a organizačným zabezpečením súťaže
spoločnosť OMD Czech, a.s., so sídlom Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4,
Česká republika, IČO: 64948439, DIČ: CZ64948439, zapísaná v obchodnom
registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 3635 (ďalej len
„Organizátor“).

2. Termín a miesto konania súťaže
Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od 25. 10. 2020
(00:00:00 hod.) do 31. 10. 2020 (23:59:59 hod.) (ďalej len „doba konania
súťaže“ a „miesto konania súťaže“).
3. Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne
spôsobilá na právne úkony, s trvalým pobytom alebo s adresou pre
doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá:
a) potvrdí súhlas s týmito Pravidlami zaškrtnutím políčka "Súhlasím s
pravidlami súťaže" pred vstupom do súťažnej časti aplikácie a
b) si zahrá hru v súťažnej
https://www.paulahra.sk
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Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa súťaže alebo Organizátora
súťaže, ako aj osoby im blízke podľa § 116 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.,
Občianskeho zákonníka. Organizátor a Usporiadateľ si vyhradzujú právo v
prípade podozrenia alebo zistenia konania v rozpore s týmito Pravidlami zo
strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému
účastníkovi k získaniu výhry, takého účastníka súťaže vylúčiť zo súťaže bez
nároku na výhru alebo odôvodnenie. Do súťaže nebude zaradený alebo z nej
môže byť vylúčený súťažiaci, ktorý neuvedie všetky požadované náležitosti
alebo ich uvedie nepravdivo, nesprávne alebo nečitateľne alebo ktorý nepotvrdí
súhlas s týmito Pravidlami alebo ktorý nespĺňa akékoľvek iné podmienky
účasti v súťaži podľa týchto pravidiel.
4. Princíp a podmienky súťaže „Halloween s Paulou“
Účastník sa zapojí do súťaže tak, že v čase konania súťaže vstúpi do aplikácie.
Tu pred vstupom do súťažnej časti aplikácie potvrdí súhlas s týmito Pravidlami
zaškrtnutím políčka "Súhlasím s pravidlami súťaže. Následne v súťažnej časti
aplikácie vyberie kliknutím jedny z troch dverí. Po otvorení dverí účastník
súťaže okamžite zistí, či vyhral (= náhodný výber výhercov). V prípade, že
účastník súťaže vyhral, vyplní priamo v aplikácii registračný formulár, kde
uvedie svoje osobné údaje (meno, priezvisko a adresu pre doručovanie) na
účely doručenie výhry v súťaži a súčasne udelí Usporiadateľovi súhlas so
spracovaním jeho osobných údajov, ktorého znenie je uvedené tu:
http://bit.ly/suhlas_sk.
Každý účastník súťaže môže za celú dobu konania súťaže vyhrať iba raz.
Usporiadateľ je oprávnený overiť identitu súťažiaceho pri odovzdávaní výhry
tak, že vyzve súťažiaceho na podpis čestného vyhlásenia o tom, že spĺňa
podmienky účasti v súťaži podľa týchto Pravidiel. Odmietnutím podpisu
takého čestného vyhlásenia je súťažiaci vyradený zo súťaže a výhra mu nebude
odovzdaná.

Vyhodnotenie súťaže - Výhercovia:
Pokiaľ si súťažiaci vyberie výherné dvere, vyhráva 1 balíček s plyšovou
kravičkou Paulou a ďalšími 3 darčekovými predmetmi značky Dr. Oetker
Paula, kedy výber týchto 3 konkrétnych produktov v rámci balíka závisí úplne
na uvážení Usporiadateľa. Výherca nemá nárok vyberať, ktorý z balíčkov mu
ako výhra bude zaslaný. Celkom bude rozdaných 540 súťažných balíčkov.
5. Výhry a ich distribúcia
Výhercovia budú informovaní o výhre priamo v aplikácii a potom im bude
najneskôr do 30 dní doručená výhra.
Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú ďalej za stratu, poškodenie, či
nedoručenie oznámenia o výhre alebo za stratu, poškodenie, či nedoručenie
výhry samotnej z dôvodov spočívajúcich na strane súťažiaceho.
6. Spracovanie osobných údajov
Osobné údaje účastníka súťaže v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko,
adresa pre doručovanie, ktoré poskytol účastník súťaže v rámci svojej účasti v
súťaži budú spracovávané Usporiadateľom na základe Súhlasu udeleného
subjektom údajov, a to na účely realizácie súťaže, informovanie účastníka
súťaže o výhre a odovzdanie výhier. Usporiadateľ je tak prevádzkovateľom
týchto osobných údajov.
Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je podmienkou informovania
účastníka súťaže o výhre a odovzdanie výhry (meno a priezvisko, doručovacia
adresa, facebookový profil). Vyššie uvedené osobné údaje budú spracovávané
len počas trvania súťaže a na obdobie potrebné na odovzdanie výhry, najneskôr
však do 31. 12. 2020. Organizátor bude spracovávať osobné údaje pre
Usporiadateľa ako jeho sprostredkovateľ. Po zániku oprávneného záujmu
Usporiadateľa budú osobné údaje účastníka súťaže zmazané, ak na ich ďalšie
spracovanie nebude existovať iný právny dôvod.
Účastník súťaže má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich
opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, a namietať voči
spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Spracovanie osobných údajov
Usporiadateľom a Organizátorom podlieha dozornej činnosti Úradu na
ochranu osobných údajov, ktorý svoju činnosť môže koordinovať s inými
národnými úradmi v ďalších členských štátoch Európskej únie. Ak účastník
súťaže nadobudne dojem, že akékoľvek spracovanie jeho osobných údajov
prebieha v rozpore s právnymi predpismi, má právo podať sťažnosť proti
spracovaniu osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov na
adrese:
https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
Účastník
súťaže
môže
kedykoľvek kontaktovať Usporiadateľa alebo Organizátora na adrese uvedenej
v hlavičke týchto Pravidiel alebo na e mailovej adrese: oetker@oetker.sk alebo
karolina.junkova@fuse.cz.

7. Ostatné podmienky súťaže
Účastník nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technického
zabezpečenia serverov, na ktorých súťaž prebieha či narušovať alebo ohrozovať
prevádzku týchto serverov.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodov súťaž skrátiť, prerušiť
alebo zrušiť či zmeniť jej Pravidlá. Usporiadateľ si tiež vyhradzuje právo bez
udania dôvodu nahradiť výhry podľa týchto Pravidiel inými výhrami, ktoré sú
ich zodpovedajúcou náhradou.
Na výhry v súťaži nie je právny nárok. Vymáhanie účasti v súťaži či súťažných
výhier súdnou cestou je vylúčené. Súdna vymáhateľnosť výhier je v zmysle ust.
§ 845 a nasl. Občianskeho zákonníka vylúčená. V prípade, že dôjde k zmenám v
Pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené písomne vo forme dodatku k týmto
Pravidlách. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa
predchádzajúcej vety. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody
spôsobené v súvislosti s používaním výhier. Organizátor ani Usporiadateľ
súťaže nezodpovedajú za prípadné kvalitatívne či funkčné vady výhry.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť všetky
otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia
dôvodov. a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie účastníka z účasti na súťaži pre
prípadné nesplnenie niektorej z nich alebo aj bez uvedenia dôvodu, (ii)
nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie
ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za
výhercu v súlade stými to pravidlami).Výsledky súťaže sú konečné, bez
možnosti odvolania. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže
žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany
Usporiadateľa než uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ nie je
zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát
elektronickými prostriedkami. Účastník sa zaväzuje uviesť v súťaži pravdivé
údaje. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s
nefunkčnosťou internetovej stránky, kde budú informácie o súťaži zverejnené.
Súťaž a vzťahy medzi súťažiacim a Organizátorom súťaže sa riadia právnym
poriadkom
Slovenskej
republiky
s vylúčením
kolíznych
noriem
medzinárodného práva súkromného.
Úplné a záväzné pravidlá súťaže sú dostupné v sekcii Poznámky na internetovej
adrese: bit.ly/Halloween-s-Paulou_SK

