Štatút súťaže „Každý máme v srdci kus Slovenska“
I. Predmet a účel štatútu
Predmetom tohto štatútu je stanovenie podmienok súťaže „Každý máme v srdci kus Slovenska“ (ďalej
len „súťaž“) v zmysle produktovej aktivity za účelom úpravy súťažných podmienok a presnej špecifikácie
pravidiel súťaže (ďalej len „pravidlá“). Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky. Tento štatút
je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže šírenej prostredníctvom
internetovej stránky www.saris.sk/folklor. Tento štatút môže byť zmenený iba jednostranným
vyhlásením vyhlasovateľa súťaže uverejneným na stránke www.saris.sk.
II. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., so sídlom Pivovarská 9 082 21 Veľký
Šariš, IČO 31 648 479, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.
10414/P (ďalej len „Vyhlasovateľ“).
Organizátorom súťaže je TRIAD s.r.o., so sídlom Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, IČO: 35 931 141,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 35700/B (ďalej
len „Organizátor“).
III. Podmienky účasti v súťaži
1. Do súťaže bude zaradený každý občan starší ako 18 rokov s trvalým alebo prechodným
pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý splní všetky podmienky súťaže („ďalej len
Účastník”). Do súťaže sa nemôžu zapojiť osoby, ktoré sú vo vzťahu k Vyhlasovateľovi alebo
Organizátorovi súťaže, a to predovšetkým tieto osoby:
a) každá osoba, ktorá je alebo bola zamestnaná u Vyhlasovateľa alebo Organizátora alebo jeho
dcérskej, pridruženej alebo nástupníckej spoločnosti alebo ktorá vykonáva akékoľvek služby
pre Vyhlasovateľa alebo Organizátora alebo jeho dcérsku, pridruženú alebo nástupnícku
spoločnosť (vrátane zamestnancov, dodávateľov, vedúcich pracovníkov, brigádnikov a pod.),
b) každý jednotlivec zapojený do tvorby, správy, rozvoja alebo údržby stránky www.saris.sk,
Facebook a Instagram stránok Vyhlasovateľa (vrátane webových dizajnérov, zástupcov
Organizátora, vrátane ich spolupracovníkov, brigádnikov a pod),
c) blízki rodinní príslušníci vyššie uvedených osôb, vrátane manželov, rodičov, detí, súrodencov,
prarodičov a ďalších osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti niektorej z vyššie uvedených osôb.
2. Za Účastníka súťaže sa považuje každý občan SR v zmysle čl. III. bod 1, ktorý
a) na súťažnej webstránke www.saris.sk/folklor zadá svoje kontaktné údaje (meno a e-mailovú
adresu) a odpovie na všetkých 6 otázok súťažného formulára.
3. Účastník sa môže zapojiť do súťaže neobmedzeným počtom e-mailových adries.
4. Účasťou v súťaži vyjadruje Účastník svoj súhlas s platným štatútom a pravidlami súťaže.
5. Účastník má možnosť zvýšiť svoju šancu na výhru súhlasom so spracovaním svojich osobných
údajov za účelom priameho marketingu, čím bude jeho e-mail zapojený do zlosovania dvakrát.
IV. Začiatok a ukončenie súťaže
1. Súťaž prebieha v termíne od 15. 6. 2019 00:00:00 hod. do 31. 8. 2019 23:59:59 hod. V tomto termíne
musia účastníci zodpovedať všetky pripravené otázky na internetovej stránke www.saris.sk/folklor.
2. Ukončenie súťaže je stanovené dňom vyhodnotenia súťaže (mimo aktivít súvisiacich s doručením
výhier a iných nevyhnutných náležitostí vyplývajúcich zo súťaže pre Vyhlasovateľa a Organizátora).

V. Ceny v súťaži a dane
1. Ceny v súťaži sú nasledovné:
- 30 x folklórny balíček: 1 x tričko, 1 x ponožky a 1 x taška.
2. Každý Účastník môže vyhrať maximálne 1 folklórny balíček.
3. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov č.
595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov v súlade s ust. §8 ods. 1 písm. i), §9 ods. 2 písm. m) a § 9
ods. 2 písm. m) uvedeného zákona. V zmysle uvedeného zákona, výhry z reklamnej súťaže alebo
žrebovania neprevyšujúce výšku 350 € nepodliehajú zdaneniu.
VI. Žrebovanie a vyhodnotenie súťaže
1. Vyhodnotenie súťaže prebehne 3-krát v priestoroch Organizátora. Do každého kola žrebovania budú
zaradené všetky e-mailové adresy, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v čl. III. tohto štatútu.
- Prvé žrebovanie bude 1. 7. 2019 (10 x folklórny balíček)
- Druhé žrebovanie bude 5. 8. 2019 (10 x folklórny balíček)
- Tretie žrebovanie bude 2. 9. 2019 (10 x folklórny balíček)
2. Do žrebovania každého kola sú zapojení všetci Účastníci, ktorí zodpovedali pripravené otázky v
termíne od začiatku trvania súťaže do termínu aktuálneho žrebovania.
VII. Propagácia súťaže
1. Zverejnenie a propagácia súťaže trvá od 15. 6. 2019 a uskutoční sa prostredníctvom internetových
stránok www.saris.sk, sociálnych médií Facebook, Instagram.
2. Po celý čas realizácie súťaže bude tento štatút k dispozícií na www.saris.sk.
VIII. Miesto a čas odovzdania cien
1. Organizátor bude po každom kole žrebovania kontaktovať každého výhercu na ním uvedenú emailovú adresu so žiadosťou o poskytnutie jeho celého mena, adresy a telefónneho čísla za účelom
doručenia výhry. Pokiaľ výherca neposkytne Organizátorovi svoje kontaktné údaje potrebné na
odovzdanie výhry do 15 pracovných dní od prvého kontaktovania, nárok na výhru mu zaniká a
Organizátor vyžrebuje nového výhercu.
2. Všetky ceny budú odovzdané vyžrebovanému Účastníkovi prostredníctvom kuriérskej služby do 20
pracovných dní odo dňa, kedy výherca poskytne Organizátorovi údaje na doručenie.
3. Vyhlasovateľ ani Organizátor nezodpovedá za škody na doručovanej výhre vzniknuté pri preprave
alebo v súvislosti s ňou.
IX. Osobné údaje a osobnostné práva
1. S osobnými údajmi Účastníkov sa bude narábať v zmysle príslušných právnych predpisov na ochranu
osobných údajov.
2. Účastník zapojením sa do súťaže dobrovoľne poskytuje Organizátorovi a Vyhlasovateľovi na dobu
potrebnú na realizáciu tejto súťaže a určenie výhercov a udeľuje svoj súhlas so spracúvaním svojich
osobných údajov: meno a e-mailová adresa, ktoré poskytne v rámci súťaže Organizátorovi za účelom
kontaktovania v prípade výhry. V prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom
priameho marketingu, účastník súhlasí so zasielaním propagačných newsletterov Vyhlasovateľa na
uvedenú e-mailovú adresu po dobu 1 roka od ukončenia súťaže.

3. Účastník berie na vedomie, že Vyhlasovateľ a Organizátor môže osobné údaje Účastníka
zaznamenávať na nosiče informácií / do informačného systému.
4. Účastník, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú
správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník zapojením do súťaže potvrdzuje, že bol Vyhlasovateľom
oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné
informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov na ochranu
osobných údajov (predovšetkým podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR)). Vyhlasovateľ v postavení
prevádzkovateľa poučuje Účastníka, že poskytnutie požadovaných osobných údajov Účastníka je
dobrovoľné a Účastníka môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese Vyhlasovateľa namietať proti
ich spracúvaniu, ako aj tento svoj súhlas odvolať na adrese personaldataprotection@eu.asahibeer.com.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.
5. Vyhlasovateľ vás informuje v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane osobných
údajov“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej iba „Nariadenie“), že za podmienok stanovených
v Nariadení, máte u Vyhlasovateľa:
- Právo na výmaz svojich Osobných údajov;
- Právo na prístup k svojim Osobným údajom;
- Právo na to, aby Vyhlasovateľ obmedzil spracovanie vašich osobných údajov v prípade, že:
o Popierate presnosť Osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Vyhlasovateľ mohol
presnosť Osobných údajov overiť;
o Spracovanie je protiprávne a odmietate výmaz Osobných údajov a žiadate namiesto toto
o obmedzenie ich použitia;
o Vyhlasovateľ už Osobné údaje nepotrebuje pre účely spracúvania, ale vy ich požadujete pre
určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
o Ste vzniesli námietku proti spracúvaniu podľa č. 21 ods. 1 Nariadenia, kým nebude overené,
či oprávnené dôvody Vyhlasovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;
- Právo na prenosnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
- Právo byť informovaný, ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných
údajov bude mať za následok vysoké riziko pre vaše práva a slobody. Takéto porušenie je
Vyhlasovateľ povinný vám bez zbytočného odkladu oznámiť,
- Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo podať sťažnosť
na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27, Slovenská republika, tel. +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
6. Zaškrtnutím príslušného políčka pri prihlasovaní do súťaže Účastník udeľuje súhlas so
spracovávaním vyššie uvedených osobných údajov Vyhlasovateľom a Organizátorom za účelom
kontaktovania v prípade výhry, alebo aj spracovaním osobných údajov za účelom priameho marketingu.
Poskytnutie požadovaných osobných údajov Účastníka je dobrovoľné a Účastník môže kedykoľvek
tento svoj súhlas odvolať na adrese personaldataprotection@eu.asahibeer.com.
7. Osobné údaje získané na účely organizovania a vyhodnotenia súťaže podľa tohto štatútu nie sú
predmetom automatizovaného spracúvania osobných údajov ani profilovania.
8. Za účelom uplatnenia svojich práv môžete kontaktovať Vyhlasovateľa písomne na adrese jeho sídla
alebo na e-mailovej adrese personaldataprotection@eu.asahibeer.com.
X. Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia tohto Štatútu sa stávajú účinné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke
www.saris.sk.
2. V prípade rozporu ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným
materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením Vyhlasovateľa vo všetkých týchto
prípadoch týkajúcich sa súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto Štatútu.

3. Ustanovenia tohto Štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany Vyhlasovateľa
jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom
zverejnenia spôsobom podľa bodu I. tohto článku.
4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez
vyhlásenia výhercu alebo odovzdania ceny.
5. Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zo strany Vyhlasovateľa súťaže a účinnosť
voči tretím osobám dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke www.saris.sk.
6. Vyhlasovateľ súťaže v súvislosti so súťažou neposkytuje žiadnym iným spolupracujúcim osobám
alebo akýmkoľvek ďalším subjektom osobné údaje Účastníkov s výnimkou Organizátora súťaže.
7. Vyhlasovateľ súťaže nehradí Účastníkom náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
8. Vyhlasovateľ ani Organizátor nezodpovedajú za nedoručenie, prípadne za meškanie pri doručení
výhry v prípade zmeny korešpondenčnej adresy výhercu, pokiaľ táto zmena nebola Účastníkom riadne
a včas oznámená. Vyhlasovateľ ani Organizátor nenesú zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky
súvisiace s výhrou.
9. Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie; výhry nie je možné alternatívne
vyplatiť v hotovosti ani poskytnúť iné plnenie. Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou
cestou.
10. Pravidlá súťaže sú Účastníkom k dispozícii na www.saris.sk, v prípade otázok sa Účastník môže
obrátiť na Vyhlasovateľa e-mailom na adrese personaldataprotection@eu.asahibeer.com.
V Bratislave dňa 15. 6. 2019

