Všeobecné podmienky súťaže spoločnosti De France, s.r.o.

I.
Úvod
Všeobecné podmienky súťaže sa použijú pre súťaž vyhlásenú organizátorom súťaže v rámci
propagácie jeho podnikateľskej činnosti, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú
inak. Všeobecné podmienky súťaže stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a
odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany
osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a 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 (ďalej len „GDPR“).

II.
Organizátor súťaže
1.

Organizátorom súťaže (ďalej len Súťaž) je spoločnosť De France s.r.o., so sídlom: Budovateľská
34, 080 01 Prešov, IČO : 51 218 658, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
odd.: Sro, vložka č.: 35495/P (ďalej len „Organizátor“).

2.

Organizátor Súťaže týmto v súlade s ustanoveniami § § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, vydáva tieto Všeobecné podmienky súťaže
(ďalej len „Podmienky súťaže“).

III.
Podmienky súťaže, účasti, pravidlá súťaže a jej vyhodnotenie
1.

Súťaž prebieha v období od jej vyhlásenia a zverejnenia Podmienok súťaže, až do jej ukončenia
spôsobom, akým bola súťaž vyhlásená, pričom Organizátor žrebuje výhercu súťaže na konci
každého mesiaca z účastníkov súťaže, ktorí v danom mesiaci splnili podmienky uvedené v bode 2
tohto článku. Mesačným obdobím sa na účely tejto súťaže rozumie kalendárny mesiac.

2.

Do súťaže je automaticky zaradený každý zákazník Organizátora, ktorý
a) dovŕšil vek 18 rokov najneskôr v deň zaradenia do súťaže,
b) si u Organizátora v príslušnom súťažnom mesiaci zakúpil ponúkaný tovar pre svoju
vlastnú potrebu, alebo pre potrebu jemu blízkej osoby,
c) zakúpený tovar si od Organizátora prevzal a tento nebol Organizátorovi vrátený,
d) zakúpený tovar preukázateľne využíva pre svoju osobnú potrebu alebo ho preukázateľne
využíva jemu blízka osoba.

3.

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Organizátora, alebo osoba mladšia ako 18 rokov. V
prípade, že je do súťaže zaradená osoba uvedená v tomto bode, takáto osoba bude automaticky
vylúčená zo súťaže.

4.

Organizátor súťaže na konci každého kalendárneho mesiaca vyžrebuje jedeného zo súťažiacich,
ktorý spĺňa podmienky stanovené v bode 2 tohto článku. Vyžrebovaný súťažiaci bude následne
Organizátorom telefonicky kontaktovaný, pričom mu budú položené otázky za účelom preverenia
splnenia podmienok súťaže uvedených v bode 2 tohto článku. Pokiaľ vyžrebovaný súťažiaci
preukáže splnenie podmienok uvedených v bode 2 tohto článku, vyhráva výhru. V prípade, ak sa
Organizátorovi aj napriek opakovaným pokusom (3x) nepodarí s vyžrebovaným súťažiacim
telefonicky spojiť, alebo vyžrebovaný súťažiaci nepreukázania splnenia podmienok súťaže
uvedených v bode 2 tohto článku súťažiaci výhru nevyhráva a Organizátor pristúpi
k vyžrebovaniu nového súťažiaceho.

5.

Oznámenie o výhercovi súťaže bude Organizátorom uverejnené na webovom sídle Organizátora
v súlade s čl. VI. týchto Podmienok súťaže.

6.

Žrebovanie jednotlivých výhercov súťaže Organizátora sa uskutočňuje elektronicky –
automatizovaným systému Organizátora formou náhodného výberu funkciou RANDOM.

7.

Počet zakúpených produktov Organizátora od jednotlivého účastníka súťaže nie je obmedzený.
Počet zakúpených produktov Organizátora jednotlivým účastníkom súťaže nezvyšuje
pravdepodobnosť výhry takéhoto účastníka v súťaži.

IV.
Výhry a ich odovzdanie
1.

Výhrou v každom výhernom období je notebook Lenovo IdeaPad130-14IGM blue.

2.

Výhry budú výhercom odovzdané Organizátorom po telefonickom rozhovore v rámci ktorého sa
výherca súťaže zaväzuje Organizátorovi poskytnúť svoje osobné údaje nevyhnutné na doručenie
a prevzatie výhry.

3.

V prípade, že výhercovia neposkytnú Organizátorovi údaje potrebné na doručenie výhry alebo
nesplnia inú podmienku v zmysle týchto Podmienok súťaže, strácajú nárok na výhru a
Organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení týchto Podmienok súťaže.

4.

Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím výhry, vzdajú sa výhry, odoprú súhlas s jej
nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto Podmienok súťaže, ďalším výhercom
sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito Podmienkami súťaže stáva osoba
vyžrebovaná zo súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto Podmienok súťaže.

5.

Spolu s výhrou Organizátor zašle výhercovi aj Súhlas so zverejnením fotografie výhercu súťaže,
na základe ktorého môže výherca udeliť Organizátorovi súhlas so zverejnením fotografie výhercu
na webovej stránke Organizátora: www.defrance.vip. V prípade, ak výherca udelí Organizátorovi
súhlas so zverejnením jeho fotografie, je potrebné tento súhlas podpísaný výhercom doručiť
podľa pokynov uvedených v tomto súhlase na adresu Organizátora.

V.
Daňový režim
1.

V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 Eur je od
dane oslobodená, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 Eur, do základu dane sa
zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu.

2.

Účasťou na súťaži berie súťažiaci na vedomie, že pokiaľ hodnota z výhry presiahne 350 EUR,
výhra nie je oslobodená od dane a podlieha zdaneniu podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003
Z.z.,. o daniach z príjmov, v platnom znení. Daňovú povinnosť si musí splniť každý súťažiaci
sám za seba. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za žiadne následky či vzniknutú škodu v
súvislosti s nesplnením si tejto povinnosti súťažiacim.

VI.
Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov
1.

Účasťou v súťaží súťažiaci ako dotknutá osoba udeľuje Organizátorovi De France s.r.o., so
sídlom: Budovateľská 34, 080 01 Prešov, IČO : 51 218 658, (ďalej len „prevádzkovateľ“) v
zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 Zákona o ochrane osobných údajov a ustanovenia
čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel:
 evidencie a identifikácie v súťaži



vyhodnotenia súťaže,
vedenia evidencie súťažiacich,



vzájomnej komunikácia s nimi,



zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže,



zaslania výhry výhercovi súťaže

a to v rozsahu: meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo).
2.

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje súťažiaci ako dotknutá osoba slobodne,
konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle súťažiaceho. Súhlas sa udeľuje na
obdobie do skončenia súťaže. Po uvedenom období budú osobné údaje súťažiacich mechanicky
zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Bližšie informácie
o zásadách pri spracovaní osobných údajov sú uverejnené na www.defrance.vip.

3.

V prípade , ak výherca súťaže ako dotknutá osoba udelí Organizátorovi súhlas na zverejnením
jeho fotografie na webovej stránke Organizátora www.defrance.vip., bude táto zverejnená
výhrade za účelom špecifikovaným v súhlase. Fotografia ako biometrický osobný údaj dotknutej
osoby bude prevádzkovateľom uchovaná po dobu troch rokov. Po uplynutí tejto doby bude
fotografia dotknutej osoby ako jej osobný údaj zlikvidovaná v súlade s ustanoveniami zákona č.
18/2018 o ochrane osobných údajov.

4.

Súťažiaci ako dotknutá osoba týmto prehlasuje, že si je vedomý/á svojich práv, ktoré v
ustanovení § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

5.

Súťažiaci ako dotknutá osoba zároveň prehlasuje, že si je vedomý/á, že poskytnutý súhlas so
spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na
adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho
odvolaním. Poskytnuté osobné údaje výhercu môžu byť ďalej spracované na archivačné a
štatistické účely.
VIII.
Ostatné ustanovenia

1.

Vecné plnenie poskytnuté v súlade s týmito Podmienkami súťaže nie je možné nahradiť
peňažným plnením.

2.

Plnenia poskytnuté v súlade s týmito Podmienkami súťaže nie je možné previesť na tretiu osobu.

3.

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje Organizátor súťaže.
Účastník súťaže, ktorý má pochybnosti o splnení pravidiel súťaže je povinný sa obrátiť na
Organizátora súťaže s písomnou žiadosťou doručenou na adresu Organizátora. O vybavení
žiadosti bude žiadateľ informovaný.

4.

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s
usporiadaním súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej
pravidiel a podmienok, vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a
zodpovedajúcej hodnoty.

5.

Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania Podmienok súťaže, najmä pre
prípad získavania výhier v rozpore s Podmienkami súťaže a všeobecne záväznými právnymi
predpismi a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo odmietnuť
súťažiacemu účasť v súťaži a právo neposkytnúť výhercovi výhru.

6.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Podmienky súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť,
predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Podmienok súťaže Organizátor
vhodným spôsobom zverejní na webovej stránke Organizátora: www.defrance.vip.

7.

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Účastníci súťaže berú na vedomie, že
nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor.

8.

Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej
užívaním. Účastníci súťaže berú na vedomie, že výhry nie sú vymáhateľné.

IX.
Záverečné ustanovenia
1.

Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený meniť pravidlá vyhlásenej súťaže. V prípade zmeny pravidiel
súťaže strácajú pôvodne stanovené pravidlá súťaže platnosť a súťaž sa riadi zmenenými či
novými pravidlami, ktoré budú vyhlasovateľom súťaže riadne zverejnené, a to spôsobom, ako
boli zverejnené pôvodné Podmienky súťaže. Podmienky súťaže sú zverejnené na webovom sídle
vyhlasovateľa: www.defrance.vip.

2.

Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovenia zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných
hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.

Podmienky súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich podpisu osobou oprávnenou konať za
Organizátora súťaže a účinnosť dňom ich zverejnenia. Podmienky súťaže strácajú platnosť dňom
skončenia súťaže.

V Prešove dňa ...............................
De France, s.r.o.
František Vavrek, konateľ

