PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „MAGNET 55“

Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky pre internetovú súťaž „Magnet 55“. Tieto pravidlá sú
jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom na území
Českej a Slovenskej republiky. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k
tomuto dokument.

1. Vyhlasovateľ súťaže
1.1. Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, Pardubičky,
Pardubice, PSČ 533 01, IČ: 25629662, zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Mestskom
súde, spisová značka C 13638 (ďalej iba „vyhlasovateľ“).
1.2. Organizátorom súťaže je spoločnosť LCG New Media s.r.o., ID: 05950660 zapísaná v obchodnom
registri vedenom Mestským súdom v Prahe, vložka č.C 273595 (ďalej iba „organizátor“).
2. Miesto konania a doba trvania súťaže
2.1. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky od 27.4.2022 do 30. 6. 2022 (ďalej iba „doba
trvania“).
3. Účasť v súťaži
3.1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba staršia 18 rokov s trvalým pobytom a
doručovacou adresou na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky.

3.3 Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci vyhlasovateľa a organizátora a osoby im blízke v zmysle
§ 22 zákona č.89/2012 Sb. občiansky zákonník.

4.

Priebeh súťaže

Účastník sa do súťaže zapojí tak, že v dobe trvania súťaže nakúpi na e-shope https://www.magnet3p.cz/
a https://www.magnet3p.sk/

5. Ceny, určenie výhercov, podmienky získania výhry
5.1. Pre CZ je výhrou v tejto súťaži 50 poukážok v hodnote 2 000 Kč /poukážka v celkovej výške
100 000 Kč. Pre SK je výhrou v tejto súťaži 50 poukážok v hodnote 80 EUR/poukážka, teda celkovo
4000 €. Poukážka je výhradne v elektronickej forme a bude presunutá na zákaznícky účet
zákazníka. Ak zákazník nemá tento účet, bude pre neho vytvorený. Suma bude pripísaná na účet
do 14 kalendárnych dní po oznámení výhercov na profile na Facebooku.
5.2. Účastník súťaže si nesmie nárokovať žiadnu inú cenu ako cenu, ktorá mu bude udelená. Výhry nie
je možné vyplácať alternatívne v hotovosti alebo výmenou za tovar.
5.3. V prípade, že sa výherca stane osobou, ktorá je zamestnancom organizátora alebo vyhlasovateľa
alebo osobou, ktorá je im blízka, výhra nie je platne vyhraná a takejto osobe nebude odovzdaná.
5.4. Výhra v súťaži sa neudelí ani vtedy, ak vyhlasovateľ alebo organizátor zistí alebo má odôvodnené
podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého správania zo strany jedného z účastníkov
alebo inej osoby, ktorá pomohla účastníkovi získať cenu. Zákazník tiež nedostane cenu, ak zruší,
sťažuje sa alebo vráti svoju objednávku (to platí pre úplné aj čiastočné vrátenie objednávky).
5.5. Výherca súťaže bude vyžrebovaný prostredníctvom náhodného generátora, ktorý vyberie výhercu
z objednávok zadaných počas trvania súťaže.

6. Kontaktovanie víťazov
6.1. Pokiaľ nie je uvedené inak, výherca súťaže bude vyhlásený do 10 pracovných dní od žrebovania na
facebookovom profile Magnet3Pagen CZ alebo Magnet3Pagen SK, ako aj na webovej stránke.
Výhercovi bude tiež zaslaný e-mail, v ktorom bude informovaný o výhre a pravidlách preberania
výhry.
6.3. V prípade, že vyhlasovateľovi sa nepodarí kontaktovať výhercu alebo sa mu nepodarí odovzdať
cenu v súlade s ustanoveniami týchto pravidiel, právo výhercu na získanie tejto ceny zaniká a výhra
prepadne v prospech vyhlasovateľa a vyhlasovateľ si následne vyhradzuje právo vybrať nového
výhercu alebo si v takom prípade ponechať výhru.
7. Všeobecné ustanovenia
7.1. Účasťou v súťaži každý súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa, že tieto
pravidlá bude bezvýhradne dodržiavať.
7.2. Súťažiaci, ktorí zadali objednávky pred alebo po skončení trvania súťaže, nebudú zaradení do
súťaže.
7.3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo prijať konečné rozhodnutie vo všetkých záležitostiach týkajúcich
sa tejto súťaže. Zároveň si vyhlasovateľ vyhradzuje právo zmeniť pravidlá alebo úplne zrušiť súťaž
kedykoľvek počas trvania súťaže bez udania dôvodu. Zmena podmienok súťaže bude oznámená
na facebookovom profile Magnet3Pagen CZ a Magnet3Pagen SK a na webovej stránke. Výkon
účasti na súťaži súdnymi prostriedkami je vylúčený. Ak nie sú splnené podmienky tejto súťaže,
účastník stráca právo na výhru.
7.4. Vyhlasovateľ ani organizátor nie sú zodpovední za stratu, nedodanie, oneskorenie alebo poškodenie
ceny zaslanej poštou alebo inak. V prípade straty, nedodania, omeškania alebo poškodenia ceny v
súťaži, vyhlasovateľ na základe písomnej žiadosti výhercu začne reklamačný poriadok u zasielateľa.
7.5. Usporiadateľ ani Organizátor nie sú zodpovední za žiadne riziká a záväzky súvisiace s účasťou na
propagačnej akcii alebo využívaním výhry. Riziko škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu
odovzdania výhry výhercovi. Cenu nie je možné reklamovať.
8. Táto súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná ani pridružená k elektronickej sociálnej sieti Instagram
alebo Facebook. Účastník súťaže berie na vedomie, že svoje informácie poskytuje vyhlasovateľovi
súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Instagram alebo Facebook.
9. Ochrana osobných údajov, licencia
9.1. Účasť v súťaži zahŕňa spracovanie osobných údajov.
9.2. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390,
Pardubičky, Pardubice, PSČ 533 01, IČO: 25629662, zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Mestským súdom, číslo spisu C 13638.
9.3. Poskytnutie údajov účastníka je dobrovoľné, ale ich spracovanie v rozsahu mena a priezviska
(prezývky) uvedeného na instagramovom alebo facebookovom profile účastníka je nevyhnutné na
účely účasti v tejto súťaži. Právnym základom spracúvania osobných údajov účastníka je plnenie
zmluvného vzťahu, ktorý vzniká na základe plnenia úlohy podľa zadania, ktoré sa považuje za
ponuku na uzavretie zmluvy medzi ním ako uchádzačom o účasť v súťaži „Magnet 55“, ktorú vyhlásil
vyhlasovateľ. Osobné údaje účastníka budú spracované len za účelom zabezpečenia jeho účasti v
súťaži a za účelom vyhodnotenia výsledkov súťaže.
9.4. Ak sa účastník stane výhercom súťaže, budú spracované aj tieto osobné údaje: meno, priezvisko,
adresa, telefonický kontakt a e-mail, ktoré budú spracované za účelom kontaktovania výhercu a
odovzdania ceny.
9.5. Údaje účastníka budú automaticky spracované v elektronickej databáze pomocou počítačovej
technológie.
9.6. Prevádzkovateľ zveril spracovanie osobných údajov:
LCG New Media s.r.o., IČO: 05950660 zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v
Prahe, spis. zn.C 273595, ktorý je tiež príjemcom osobných údajov účastníka, a

9.7. Osobné údaje účastníka budú spracované len na účely popísané v bode 9.3 iba počas trvania
súťaže. Ak sa účastník súťaže stane výhercom, jeho osobné údaje budú spracované podľa bodu
9.4. po dobu nevyhnutnú na odovzdanie výhry a podľa bodu 9.5. po dobu 2 rokov v súlade so
zákonnou požiadavkou na sledovateľnosť produktu.
9.8. Účastník má nasledujúce práva:
-

Právo na prístup k údajom spracovaným o ňom a na ich opravu, vymazanie alebo
obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov.

-

Ak sa účastník domnieva, že jeho údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou jeho
súkromného a osobného života alebo zákona, najmä ak sú údaje nepresné z hľadiska účelu
ich spracúvania, môže požiadať prevádzkovateľa (t. j. spoločnosť) alebo sprostredkovateľa
o vysvetlenie a nápravu takejto situácie (najmä jej zablokovaním, opravou, doplnením alebo
zničením). Chybný stav bude odstránený bez zbytočného odkladu.

-

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

9.9. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov a/alebo súhlasu účastníka,
alebo ak sa účastník rozhodne uplatniť svoje práva, môže sa obrátiť na správcu prostredníctvom
nasledujúcich kontaktných údajov: PackWay s.r.o., Dělnická 390, Pardubičky, Pardubice, PSČ 533
01, Česká republika, e-mailová adresa: servis@magnet3p.cz pre CZ a servis@magnet3p.sk pre SK
9.10. Účasťou na akcii udeľuje účastník vyhlasovateľovi súhlas so zverejnením svojho mena, prípadne
aj fotografie a všetkých materiálov, ktoré poskytol v tlačených alebo elektronických médiách alebo
v inej tlači vydanej vyhlasovateľom v súvislosti so zoznamom výhercov. Účasťou na propagačnej
akcii každý účastník vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami a so skutočnosťou, že vyhlasovateľ je
oprávnený bezplatne zverejniť mená, portréty a vizuálne alebo zvukové nahrávky výhercov v
médiách a v propagačných materiáloch vyhlasovateľa po dobu 2 rokov od skončenia tejto súťaže.

V Prahe dňa 27.4.2022

