PODMIENKY SÚŤAŽE MOVINO
I.

Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá súťaže MOVINO, spol. s r.o. (ďalej len
„Organizátor“)
1.2 Dôležité dátumy (začiatok a koniec súťaže, termín zverejnenia výhercu a pod.) a výhercu
oznámi Organizátor vždy na svojej oficiálnej webovej stránke.
II. Zameranie súťaže a účastníci
2.1 Súťaží sa o kartón vína MOVINO. Z konečného počtu súťažiacich, ktorí splnia všetky
podmienky súťaže, odmení Organizátor víťaza na základe žrebovania.
2.2 Za prihlášku do súťaže je považované splnenie nasledujúcich podmienok:
a) zúčastniť sa môže len osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a staršia, a
b) nakúpi na e-shope za minimálne 100 eur.
III. Priebeh hlasovania a vyhodnotenie
3.1 Účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 2.2 týchto pravidiel, bude
zaradený do žrebovania.
3.2 Z konečného počtu účastníkov po uzavretí súťaže vyžrebuje Organizátor víťaza.
3.3 Návštevník zapojením do súťaže prejavuje súhlas s pravidlami súťaže.
3.4 Organizátor môže vylúčiť aj ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže v prípade, ak by
súťažiaci svojím konaním porušoval pravidlá súťaže alebo ak by bol z takéhoto konania
dôvodne podozrivý.
IV. Ceny a ostatné ustanovenia
4.1 Pokiaľ sa preukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek z podmienok súťaže, výhra mu nebude
priznaná. Výhry nie sú vymáhateľné a nevzniká na ne právny nárok.
4.2 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť alebo
odvolať celú súťaž. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na stránke
MOVINO. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov
spojených s účasťou v súťaži.
4.3 Ceny nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť.
4.4 Víťaz bude Organizátorom vyrozumený o výsledku súťaže e-mailom.
4.5 Výhra bude odovzdaná osobne v sídle firmy MOVINO, ak sa obe strany nedohodnú inak.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže upravovať aj počas priebehu súťaže, ak to
nie je v rozpore s právami súťažiacich.
5.2 Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia súťažiaceho zo súťaže.
5.3 Okamihom, ako sa súťažiaci zapojí do súťaže, vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami
súťaže.
5.4 Súťažiaci udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely
organizovania súťaže, vrátane ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných
údajov.
V súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov týmto udeľujete našej
spoločnosti spracovávať osobné údaje, ktoré sú uvedené v Registračnom formulári. Vaše
osobné údaje sa neposkytujú, nesprístupňujú, nezverejňujú. Ako dotknutá osoba máte právo na
základe písomnej žiadosti vyžadovat informácie v rozsahu § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov. Po ukončení účelu spracovania budú Vaše osobné údaje bezodkladne
zlikvidované.
Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poprípade údaje uvedené
na faktúre, ktorá môže podľahnúť daňovej kontrole SR.

