Štatút súťaže NanoProtekt s.r.o.
I. Vyhlasovateľ akcie
1. Organizátorom súťaže je NanoProtekt s.r.o. so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava,
IČO: 47 521 007, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro,
vložka číslo 93879/B (ďalej len „organizátor súťaže“).
a. Cieľom súťaže je marketingová propagácia produktov WOWFIXIT – tekutá ochrana skla.
II. Účastníci akcie
2. Súťaže o výhru sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá splní nasledovné podmienky:
a. dosiahla minimálne 18 rokov veku,
b. zakúpi si aspoň jeden produkt WOWFIXIT v hodnote 19,99 Eur s DPH počas podujatia
s názvom Deň otvorených dverí v televízii Markíza, ktoré sa koná 26.8. 2017 v čase od
8:00 do 18:00 v areáli televízia Markíza v Záhorskej Bystrici (ďalej len „DOD“), vypíše
potrebné osobné údaje na kupón v letáku WOWFixit a to v tvare: meno, priezvisko, trvalé
bydlisko: (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto), emailovú adresu a mobilné telefónne číslo,
prípadne číslo pevnej linky a odovzdá ho na stánku Wow Fix It.
c. Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže aj viac krát za každý uskutočnený nákup
v minimálnej hodnote 19,99 Eur.

III. Podmienky akcie
3. Súťaž bude prebiehať iba počas jedného dňa DOD, v presne určený čas, a to 26.8.2017
v čase od 8:00 do 18:00 hod.
4. Výhercovia súťaže budú vyžrebovaní 26.8. 2017 o 18:00. Záznam zo žrebovania bude
publikovaný na Facebook stránke Wow Fix It.
5. Zo všetkých súťažiacich podľa bodu 2 týchto podmienok vyžrebuje organizátor súťaže troch
výhercov.
6. Výhrami v súťaži sú:
a. Prvá cena: mobilný telefón Huawei P9 lite 2017
b. Druhá cena výrobky značky WOWFixit v hodnote 99,95 Eur s DPH,
c. Tretia cena výrobky značky WOWFixit v hodnote 59,97 Eur s DPH.
7. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do piatich dní od žrebovania telefonicky,
prípadne e-mailom.
8. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi potrebnú súčinnosť v lehote 2 dní od
upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 2b a 7 týchto súťažných podmienok,
výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho
výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor
súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže
nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca
poskytol na zlosovacom kupóne letáku WOWFixIt, stráca výherca nárok na výhru
a organizátor je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
9. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru do 20 dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa
s výhercom nedohodne inak.

10. Súťažiaci v zmysle platného Zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi
súťaže súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených
na zlosovacom kupóne, a to na účel vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas
sa poskytuje na obdobie trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení, ak osobitný zákon
neustanovuje inak. Súhlas je kedykoľvek odvolateľný. Súťažiaci berie na vedomie,
že odvolaním súhlasu zaniká jeho účasť v súťaži, keďže organizátor súťaže bude povinný
zlikvidovať jeho osobné údaje uvedené na zlosovacej kartičke. Berie tiež na vedomie, že má
právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona
o ochrane osobných údajov.
11. Súťažiaci súhlasí s tým, aby organizátor súťaže spracovával jeho osobné údaje v rozsahu
uvedenom na súťažnej kartičke na účely marketingu a aby na tento účel použil jeho e-mail
a/alebo mobilné telefónne číslo. Súťažiaci zároveň súhlasí s tým, aby mu organizátor súťaže
zasielal marketingové informácie, materiály a ponuky. Tento súhlas súťažiaci poskytuje
na 1 rok od poskytnutia svojich osobných údajov. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné
a súhlas je kedykoľvek odvolateľný. Súťažiacemu prináležia práva dotknutej osoby v zmysle
§ 28 zákona o ochrane osobných údajov.
IV. Trvanie akcie
Akcia sa uskutočňuje počas podujatia s názvom Deň otvorených dverí v televízii Markíza, ktoré sa
koná 26.8. 2017 v čase od 8:00 do 18:00 v areáli televízia Markíza v Záhorskej Bystrici.

V. Záverečné ustanovenia
12. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.
13. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky
súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
14. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predčasne
ukončiť. Každá zmena súťažných podmienok je účinná zverejnením priamo
v súťažných podmienkach.
15. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadrujú súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzujú sa ich v
plnom rozsahu dodržiavať.

