
Štatút a pravidlá súťaže 

„Vianočná súťaž ” 

 
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej „Vianočná 

súťaž“ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje 

pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom. 

1) Usporiadateľom akcie je DR THEISS SK s.r.o., so sídlom Nádražná 1665/34,  

Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 52096530, zapísaná v obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka č.:133321/B 

(ďalej len „usporiadateľ“). 

 
Všeobecné pravidlá: 

3) Súťaž prebieha v dátume od 01.12.2022 do 12.12.2022 (ďalej len „doba konania súťaže“) 

na území Slovenskej republiky. 

4) Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým bydliskom a 

doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Súťaže sa nemôžu zúčastniť 

podnikatelia ani právnické osoby. 

5) Súťažiaci môže v rámci celej súťaže získať iba 1 výhru. 

 
Mechanika súťaže: 

6) Súťažiaci sa zapojí do súťaže o výhru tak, že v čase trvania súťaže vloží na 

Facebookovej stránke Dr.Theiss Slovensko –  

https://www.facebook.com/DrTheissSlovensko/ alebo  

  Medipharma cosmetics Slovensko - Medipharma cosmetics Slovensko | Facebook alebo  

Lacalut Slovensko - https://www.facebook.com/LacalutSlovensko komentár pod súťažný 

post z 01.12.2022 a odpovie na súťažnú otázku. 

 

Po skončení súťaže organizátor náhodným výberom zo všetkých účastníkov, ktorí splnili 

podmienky súťaže, vyžrebuje 1 výhercu zo stránky Dr.Theiss, 1 výhercu zo stránky 

Medipharma cosmetics Slovensko a 1 výhercu zo stránky Lacalut Slovensko. 

7) Pokiaľ bude výherca z dôvodu nesplnenia pravidiel súťaže zo súťaže vyradený, jeho 

nárok na výhru zaniká a na jeho miesto nastupuje iný súťažiaci. 

8) Výhrami sú: 
 

3x Dr. Theiss AntiBac Hygiene Handseife 250 ml  
3x Dr. Theiss AntiBac Hygiene Handgel 100 ml  
3x Detrical 2000 vitamín D eff 
3x Dr. Theiss Schwedenbitter KVAPKY 
3x HerbalSept DUO pastilky 
3x LACALUT multi-effect plus vitamíny zubná pasta 
3x LACALUT white & repair zubná pasta 
3x Hyaluron KONCENTRÁT PROTI VRÁSKAM 
 

Výhercovia budú usporiadateľom kontaktovaní prostredníctvom facebookových profilov, 

prostredníctvom ktorých sa súťaže zúčastňujú. Výhercovia oznámia usporiadateľovi do 3 dní 

od kontaktovania správou adresu na doručenie výhry. Súťažiaci, ktorý neoznámi včas 

adresu pre doručenie výhry, stráca nárok na výhru a prebehne nové losovanie. 

9) Výhry budú súťažiacim zaslané prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb 

SPS na území SR, a to najneskôr do 60 dní od ukončenia súťaže. V prípade, že zaslaná 

výhra nebude súťažiacim vyzdvihnutá a vráti sa na adresu usporiadateľa, výhra prepadá 

https://www.facebook.com/DrTheissSlovensko/
https://www.facebook.com/MedipharmaSlovensko/
https://www.facebook.com/LacalutSlovensko


v prospech usporiadateľa súťaže. Výhry súťažiacich, ktoré z dôvodov spočívajúcich nie 

na strane usporiadateľa nebude možné doručiť, prepadajú v prospech usporiadateľa. 



Ochrana osobných údajov: 

10) Súťažiaci svojou účasťou v súťaži berie na vedomie, že na účely organizácie 

spotrebiteľskej súťaže je nevyhnutné spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, 

priezvisko, poštová adresa na doručenie výhry a telefónne číslo podľa nižšie uvedených 

podmienok. 

Právnym základom pre spracovanie je súhlas s účasťou v súťaži a jej pravidlami udelený pri 

vstupe do súťaže prostredníctvom Facebookového profilu. 

Súťažiaci má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania súhlasu však nie je 

ďalšia účasť vrátane nároku na výhru v tejto súťaži možná. 

Osobné údaje sú automatizovane spracovávané a zabezpečené v elektronickej forme. 

Viac informácií o tom, akým spôsobom používame vaše osobné údaje, nájdete v dokumente 

Zásady ochrany osobných údajov, ktorý je k dispozícii v dokumentoch na webe 

www.theiss.sk 

 
Prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť DR THEISS SK s.r.o., so sídlom 

Nádražná 1665/34, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 52096530, zapísaná v obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka č.: 133321/B. 

 

 
Účel 

Účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenie 

spotrebiteľskej súťaže vrátane doručenia výhier, pričom tento účel zahŕňa najmä 

nasledujúce operácie ich spracovania: 

· zasielanie informatívnych súkromných správ prostredníctvom Facebooku týkajúcich sa 

organizácie a vedenia súťaže, 

· spracovanie osobných údajov na účely ich zverejnenia podľa pravidiel súťaže, 

· spracovanie osobných údajov na účely kontroly a vyhodnotenia súťaže podľa pravidiel, 

· osobný, telefonický, písomný aj elektronický kontakt s cieľom overenia splnenia podmienok 

súťaže súťažiacim, informácie o výhre, jej odovzdaní a ďalšie súvisiace komunikácie. 

 
Doba 

Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania súťaže a 90 dní po jej skončení na účely 

kontroly splnenia podmienok súťaže a doručenie výhier. 

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchované iba v nevyhnutnom obmedzenom 

rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly súťaže zo strany dozorného orgánu a pre prípad 

doloženia, že usporiadateľ postupoval v súlade s právnymi predpismi a pravidlami súťaže, 

najdlhšie po dobu 3 rokov od skončenia súťaže, ak zákon neukladá dlhšiu dobu. 

 
Príjemcovia 

Osobné údaje môžu byť spracované prostredníctvom prevádzkovateľom povereného 

sprostredkovateľa – marketingovej agentúry, a to spôsobom obvyklým na zaisťovanie 

organizácie súťaží. 

 
Prevádzkovateľ poveril spracovaním nasledujúceho sprostredkovateľa: MATATE s.r.o. 

 
Poučenie o právach dotknutých osôb (súťažiaci) 

http://www.theiss.sk/


Súťažiaci má práva podľa príslušných právnych predpisov, t. j. podľa článkov 12 až 23 

všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), t. j. najmä právo na transparentnosť 

spracovania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, 

právo na obmedzenie spracovania údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného 

nariadenia má subjekt tiež právo vzniesť námietku proti spracovaniu na účely priameho 

marketingu vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom rozhodnutia 

založeného na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania. 

 
Kontaktné údaje 

Na odvolanie súhlasu či iné uplatnenie svojich práv, podanie sťažnosti alebo v prípade 

akýchkoľvek otázok sa môže súťažiaci obrátiť na prevádzkovateľa e-mailom zaslaným na 

adresu: info@naturwaren-theiss.sk . 

 
Súťažiaci môže taktiež podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je vo veci spracovania 

osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 

Bratislava 27. 

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži výslovne súhlasí s tým, že objednávateľ súťaže je 

oprávnený použiť v súlade s ust. čl. 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho 

zákonníka, v platnom znení, bezplatne meno, priezvisko a bydlisko súťažiaceho (iba obec) v 

médiách (vrátane internetu). 

 
Všeobecné ustanovenia: 

11) Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti DR THEISS SK s.r.o.., 

usporiadatelia a osoby im blízke a ostatné spolupracujúce spoločnosti. V prípade, že sa 

výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im 

blízka, výhra nie je platne získaná a takejto osobe nebude odovzdaná. Rovnako tak sa výhra 

neodovzdá v prípade, že bude mať usporiadateľ či objednávateľ oprávnené podozrenie na 

spáchanie podvodného konania zo strany výhercu či osoby, ktorá danému výhercovi 

dopomohla k získaniu výhry. 

12) Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich 

dodržiavať. 

13) Účasťou v súťaži berie súťažiaci na vedomie, že obsah aplikácie, jej výkon, rýchlosť 

prenosu správ a dát, ďalej rýchlosť odpovede sú závislé na obsluhujúcej technológii, preto 

môžu byť nepriaznivo ovplyvnené na usporiadateľovi nezávislými faktormi, ako sú okrem 

iného chyba v spojení, výkon serverových počítačov či zachovanie bezpečného sieťového 

pripojenia. Usporiadateľ a objednávateľ vylučujú všetku zodpovednosť, ktorá pramení z 

vyššie uvedeného. 

14) Výhry sú nepredajné a v rozsahu tohto štatútu sú určené iba na reklamné účely. Výhry 

nie je možné ani alternatívne vyplatiť v hotovosti. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť 

deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky 

odovzdávania výhier. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ nebude 

doručovať výhry na adresu mimo územia Slovenskej republiky. Usporiadateľ nezodpovedá 

za nedoručenie, stratu či poškodenie zásielky. Nevydané výhry a výhry, ktoré nebude možné 

výhercom doručiť, t. j. napr. nebudú zastihnutí alebo si výhru neprevezmú, prípadne bude 

ich doručenie spojené s nečakanými problémami, má právo objednávateľ akcie použiť na iné 

účely podľa vlastného uváženia. 

15) Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry 

výhercovi, v prípade zasielania výhry okamihom odovzdania na prepravu. Usporiadateľ ani 

mailto:info@naturwaren-theiss.sk


objednávateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s 

využitím výhier. Usporiadateľ na vlastné náklady vysporiada prípadnú zrážkovú daň z výhier, 

ak sa zo zákona vypočítava. 

16) Usporiadateľ si vyhradzuje právo po dohode s objednávateľom s konečnou platnosťou 

rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ je zároveň po 

dohode s objednávateľom oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. 

Vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok podľa 

pravidiel tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru. 

17) Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odporúčaná, spravovaná ani inak 

spájaná so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje 

informácie usporiadateľovi a objednávateľovi súťaže a nie spoločnosti Facebook. 

Spoločnosť Facebook nemá v súvislosti s usporiadaním súťaže voči súťažiacim žiadnu 

zodpovednosť. 

18) Tento štatút je platný a účinný od 01.12.2022 

V Bratislave dňa: 30.11.2022 
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