PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„NAKUPUJ A VYHRAJ„

1.

USPORIADATEĽ:
Usporiadateľom súťaže na území Slovenskej republiky je spoločnosť TINEA s.r.o., so
sídlom Nová Ľubovňa 667, 065 11, Nová Ľubovňa, IČO: 45958661 zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23925/P
(ďalej len “usporiadateľ” alebo “sprostredkovateľ” – pre oblasť ochrany osobných
údajov).

2.

NÁZOV SÚŤAŽE: "NAKUPUJ A VYHRAJ" (ďalej len "súťaž").

3.

DOBA TRVANIA:
Súťaž trvá od 1.5.2022 00.00.00 hod. do 31.10.2022 23.59.59 hod. vrátane (ďalej len
"doba trvania súťaže"). Žrebovanie výhercov prebehne dňa 1.11.2022 o 10.00 hod.

4.

MIESTO KONANIA:
Súťaž prebieha na prevádzkach Kúpeľne TINEA a Stavebniny TINEA na území
Slovenskej republiky (ďalej len “miesto konania”).

5.

PODMIENKY ÚČASTI:
Súťaže sa môže zúčastniť fyzická a právnická osoba, ktorá dosiahla vek minimálne 18
rokov najneskôr v deň jej registrácie do súťaže, s doručovacou adresou v Slovenskej
republike, ktorá nakúpila v prevádzkach Kúpeľne TINEA a Stavebniny TINEA v období
trvania súťaže. Osoby mladšie ako 18 rokov sa súťaže môžu zúčastniť lenso súhlasom
zákonného zástupcu s účasťou v súťaži a jej podmienkami vrátane súhlasov podľa čl.
14 týchto pravidiel. Súhlas zákonného zástupcu sa musí v prípade výhry doložiť
písomne na poskytnutom formulári. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v
pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu k usporiadateľovi alebo
spoločnostiam podieľajúcim sa na príprave a organizácii súťaže, ako aj osoby blízke
k týmto osobám (tzv. Vylúčené osoby).
Medzi spoločnosti podieľajúce sa na príprave a organizácii súťaže patria spoločnosti:
Miroslava Orlovská-TINEA a TINEA s.r.o.
Ak sa aj napriek vyššie uvedenému stane výhercom zo súťaže tzv. Vylúčená osoba,
cena jej nebude odovzdaná.
Každý výherca je povinný sa pre výhru dostaviť na prevádzku osobne a s výhrou sa
odfotiť. Následne budú fotografie výhercov zverejnené na stránke www.tinea.sk a na
sociálnych sieťach Facebook a Instagram. V prípade, že výherca nebude
s fotografovaním a následným uverejnením fotografií na sociálnych sieťach súhlasiť,
bude sa to považovať za nesplnenie podmienok súťaže a prebehne nové žrebovanie.
ÚČEL SÚŤAŽE:
Súťaž je propagačnou akciou v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných
hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom súťaže je podpora predaja
produktov zadávateľa súťaže.

6.

ÚČASŤ V SÚŤAŽI:
SÚŤAŽIACI
Súťaž je určená výhradne zákazníkom spoločností Miroslava Orlovská-TINEA
a TINEA s.r.o. Zákazník sa stáva súťažiacim po nakúpení tovaru v minimálnej
hodnote 100€ s DPH, následne dostane súťažnú kartu, na ktorú vyplní svoje
kontaktné údaje a po odovzdaní bude súťažná karta zaradená do žrebovania.
a) Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby
b) Za každých 100€ nákupu (s DPH) dostane zákazník 1 súťažnú kartu.

6.1.

6.2.

REGISTRÁCIA
Účastník sa do súťaže zaregistruje vyplnením svojich kontaktných údajov na
súťažnú kartu (Meno, priezvisko, tel. kontakt)
Súťažiaci pri registrácii odsúhlasí súhlas s úplnými pravidlami, a tiež súhlas so
spracovaním osobných údajov.
Pri platbe v hotovosti / kartou dostane zákazník súťažnú kartu ihneď, pri platbe
na faktúru dostane zákazník súťažnú kartu po úhrade faktúry.

6.3.

ZAPOJENIE DO ZLOSOVANIA
Súťažiaci môže nazbierané súťažné karty vhodiť do označenej schránky na
prevádzkach Kúpeľne TINEA a Stavebniny TINEA každý pracovný deň od 8.00
do 17.00. Zákazník si nemôže vybrať, o ktorý produkt súťaží, po zapojení sa do
súťaže je automaticky zapojený do súťaže o všetky súťažne produkty,
Súťažne produkty:
1x Vírivka MSpa® (930 lit., pre 6 osôb)
2xTV 40" Hisense 40A5100F
1x Apple Iphone 12 64gb
2x Gril Strend Pro Oliver
1x Hojdačka CAIRO
1x pivný set DORTMUND (2x lavica, 1x stôl)
1x elektrokolobežka (dojazd 23km)
1x trampolína
10x sada náradia na opekanie a grilovanie
10x persil (2,25L)
1x mesačná permanentka do posilňovne
1x soda stream
1x sprchový shower, termostatický, RAVAK
1x sprchové dvere huppe (90x90cm)
Bunda pánska 10x
Obuv 5x

7.

VÝHRY:
7.1.
Do súťaže boli poskytnuté nasledujúce výhry, ktoré budú vyžrebované
1.11.2022 o 10.00 hod
1x Vírivka MSpa® (930 lit., pre 6 osôb)
2xTV 40" Hisense 40A5100F
1x Apple Iphone 12 64gb
2x Gril Strend Pro Oliver
1x Hojdačka CAIRO
1x pivný set DORTMUND (2x lavica, 1x stôl)
1x elektrokolobežka (dojazd 23km)
1x trampolína
10x sada náradia na opekanie a grilovanie
10x persil (2,25L)
1x mesačná permanentka do posilňovne
1x soda stream
1x sprchový shower, termostatický, RAVAK
1x sprchové dvere huppe (90x90cm)
10xBunda pánska
5xObuv
*každá vyžrebovaná súťažná karta vyhráva iba jednu cenu

8.

URČENIE VÝHERCOV:
8.1.

Zlosovanie výhier prebehne 1.11.2022 o 10.00 hod. Do zlosovania budú
zaradené všetky platné súťažné karty vhodené do súťažnej schránky.
Zlosovanie prebehne bez účasti verejnosti -za prítomnosti notára.
Pre potreby súťaže sa za unikátneho súťažiaceho považuje mobilné telefónne
číslo (MSISDN).
Výhry, ktoré presiahnu hodnotu 350 € sú predmetom dane z príjmov fyzických
osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Výherca je povinný:
● výhru zdaniť v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov;
● zaplatiť poistné na zdravotné poistenie za podmienok
uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v
platnom znení.

9.

OZNÁMENIE A ODOVZDANIE VÝHIER:
Oznámenie je súťažiacemu oznámené ihneď po skončení a to telefonicky alebo formou
SMS.
Zároveň budú údaje o výhercovi zverejnené na stránkach www.tinea.sk v rozsahu:
krstné meno, iniciálka priezviska, mesto.
Potvrdenie výhier bude výhercom odoslané najneskôr 5 pracovných dní po potvrdení
výhercu a výhry im budú odosielané najneskôr 14 dní po ukončení súťažného kola.

10.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
10.1.
Osobné údaje zadané súťažiacim pri registrácii do spracováva zadávateľ za

účelom realizácie súťaže a splnení zákonom stanovených povinností, a to po
čas nevyhnutne potrebný na naplnenie týchto účelov.
Zákonným dôvodom pre dané spracovanie osobných údajov je plnenie
zákonných povinností a rovnako aj ochrana oprávnených záujmov
usporiadateľa a iných osôb podieľajúcich sa na organizovaní súťaže.
Oprávnenými záujmami sú najmä výkon a ochrana právnych nárokov.
Ďalej môže zadávateľ tieto údaje spracovávať pre marketingové a PR účely,
tj. ponúkanie produktov a služieb zadávateľa, vrátane zasielania informácií o
organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, vrátane zasielania
obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách., a to po dobu 3
rokov - účelom spracovania je informovanie súťažiacich o produktoch a
službách zadávateľa a spotrebiteľských akciách zadávateľa. Zákonným
dôvodom pre dané spracovanie osobných údajov je ochrana oprávnených
záujmov usporiadateľa a iných osôb podieľajúcich sa na organizovaní súťaže.
Oprávnenými záujmami sú najmä realizácia priameho marketingu.
10.2.

Ku spracovaniu osobných údajov výhercu súťaže (konkrétne mena, priezviska
a zachytenie podoby formou fotografie) pre účely uverejnenia informácií o
výhercovi dochádza na základe súhlasu dotknutej osoby a to po dobu 2 rokov.

10.3.

Výherca nahraním fotografie potvrdzuje súhlas s pravidlami a zároveň
deklaruje, že disponuje súhlasy v rozsahu bode 12.2 od všetkých osôb na
fotografii vyobrazených.

10.4.

Zadávateľ súťaže je prevádzkovateľom osobných údajov. V rozsahu, aký je
potrebný pre realizáciu súťaže alebo plnenie zákonom stanovených
povinností, je oprávnený osobné údaje súťažiacich spracovávať usporiadateľ,
technický partner a ďalšie osoby, ktoré sa s usporiadateľom naorganizovaní
súťaže podieľajú.

10.5.

U spracovaní osobných údajov na základe súhlasu (tj. bez iného zákonného
dôvodu) môže tento súhlas súťažiaci kedykoľvek odvolať. Odvolaním
súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby
odvolania súhlasu so spracovaním.

10.6.

Súťažiaci má právo prevádzkovateľa požiadať o informáciu, či vykonáva
spracovanie jeho osobných údajov a ak áno, potom najmä o informácie o
účele spracovania, kategóriách spracovávaných osobných údajov, príjemcoch
alebo kategóriách príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené a dobe,
počas ktorej budú osobné údaje uložené.

10.7.

Ak sú osobné údaje súťažiaceho nepresné alebo neúplné, má právo
požadovať bezodkladnú nápravu, tj. opravu nesprávnych údajov a /
alebo doplnenie neúplných údajov.

10.8.

Súťažiaci má právo prevádzkovateľa požiadať o informáciu, či vykonáva
spracovanie jeho osobných údajov a ak áno, potom najmä o informácie o
účele spracovania, kategóriách spracovávaných osobných údajov, príjemcoch
alebo kategóriách príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené a dobe,
počas ktorej budú osobné údaje uložené.

10.9.

Súťažiaci má právo požadovať, aby zadávateľ obmedzil spracovanie jeho
osobných údajov, ak popiera presnosť týchto osobných údajov (obmedzenie
trvá po dobu overenie presnosti), ak je spracovanie nezákonné a súťažiaci
odmieta výmaz, alebo ak už zadávateľ jeho osobné údaje nepotrebuje na
účely spracovania, ale súťažiaci je požaduje pre určenie, výkon alebo obranu
svojich právnych nárokov.
Pri obmedzení spracovaní je zadávateľ iba oprávnený osobné údaje uložiť;
ďalšie spracovanie je možné len so súhlasom súťažiaceho alebo zo
zákonných dôvodov.

10.10.

Súťažiaci má právo na získanie osobných údajov, ktoré poskytol
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte a ich odovzdanie inému prevádzkovateľovi osobných
údajov.
Súťažiaci má právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu jeho
osobných údajov na účely priameho marketingu a zadávateľ je povinný na
tento účel osobné údaje ďalej nespracovávať.
Vznesenie námietky
tinea@tinea.sk

11.

môže

súťažiaci

urobiť

na

e-mailovej

adrese

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY SÚŤAŽE:
11.1.
Účastníci nie sú oprávnení požadovať namiesto príslušnej výhry peňažné či
akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ, zadávateľ súťaže a ani technický partner
týmto nie sú voči účastníkom súťaže inak zaviazaní, a tí nemajú nárok na
akékoľvek iné plnenia, ako sú uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ
nezodpovedá za plnenie dodávané tretími stranami. Podmienky dodania a
záruky tovaru či služieb získaných v rámci súťaže sa riadia podmienkami ich
dodávateľov, ktorí tiež vybavujú prípadné reklamácie.
11.2.

Výhra nie je právne vymáhateľná.

11.3.

Neprevzaté výhry prepadajú v prospech zadávateľa. Zadávateľ ani
usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie či prípadnú stratu výhry pri jej
zaslaní výhercovi poštou či inak.

11.4.

Usporiadateľ, zadávateľ súťaže a technický partner súťaže nezodpovedajú
za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či
už boli spôsobené ľudským faktorom, alebo technickou chybou), za akékoľvek
technické či telekomunikačné ťažkosti alebo poruchy vzniknuté v priebehu
súťaže, za rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky
vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických
komunikácií mobilných operátorov alebo s ich dostupnosťou pre súťažiacich.

11.5.

O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou
usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodov a bez
náhrady zmeniť obdobie trvania súťaže, súťaž odložiť, prerušiť alebo zrušiť či
jednostranne zmeniť, alebo doplniť jej pravidlá po celýčas jej trvania, a to tak,
že zmenu zverejní na webových stránkach súťaže www.tinea.sk, kde sú k
dispozícii platné a úplné pravidlá. Toto všetko môže usporiadateľ urobiť bez
nároku účastníkov súťaže na náhradu
nákladov či škody, ktorá by týmto mohla účastníkom vzniknúť.

11.6.

Právo usporiadateľa ukončiť súťaž sa týka predovšetkým (ale nie výlučne)
prípadov, v ktorých z akýchkoľvek dôvodov nie je možné pokračovať podľa
plánu, napr. z dôvodu zásahu vyššej moci, obmedzenia na základe
hygienických nariadení, alebo nefunkčnosti informačných technológií, ktoré sú
pre konanie potrebné alebo z iných technických, organizačných či právnych
dôvodov, ktoré by mohli ovplyvniť správu, bezpečnosť, integritu a normálny a
riadny priebeh súťaže a / alebo ak nie je možné v súťaži pokračovať kvôli
napadnutiu počítačov vírusmi, falšovanie, neoprávnenej intervencii, podvodu,
technickému zlyhaniu alebo z iných dôvodov, ktoré sú mimo kontroly
usporiadateľov a ktoré narušia či ohrozia bezpečnosť správy, férovosť,
integritu a riadny priebeh súťaže.

11.7.

Ak dôjde v súvislosti s odovzdaním výhry k mimoriadnej, nepredvídateľnej a
neprekonateľnej prekážke, vzniknutej nezávisle na vôli usporiadateľov (tzv.
zásah vyššej moci), kvôli ktorej nebude možné zabezpečiť odovzdanie výhry,
nemá výherca nárok na odovzdanie ďalšej náhradnej výhry. Medzi zásahy
vyššej moci patrí napríklad pôsobenie prírodných živlov, neočakávaná zmena
bezpečnostnej situácie, obmedzenia na základe hygienických nariadení atď.

11.8.

Usporiadateľ a technický partner súťaže sú oprávnení kontrolovať splnenie
všetkých podmienok pre účasť v súťaži, pričom v prípade sporu má
usporiadateľ právo posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť v akejkoľvek
otázke spojenej so súťažou. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z
účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a
to bez povinnosti nahradiť akékoľvek náklady či škodu. Prípadné námietky
alebo reklamácie proti priebehu súťaže možno usporiadateľovi zaslať
písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do troch pracovných
dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
Rozhodnutie usporiadateľa o námietke/reklamácii je konečné.

11.9.

Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na www.tinea.sk, ako aj v sídle
usporiadateľa. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii na propagačných
materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované
v rámci súťaže za jediné, úplné, konečné a záväzné. Otázky ohľadom súťaže
je možné zasielať na e-mail: tinea@tinea.sk

11.10.

Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch (letáky, plagáty, webové
stránky a pod.) nemusí presne zodpovedať skutočnej podobe výhier.

V Novej Ľubovni dňa 20.04.2022

...........................................................
Ing. Miroslav Orlovský-konateľ

