ŠTATÚT SÚŤAŽE
„Krásna na Valentína“
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na
jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.
1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: MKP – MEDICAL, spol s. r. o.,
Sídlo: Topoľová 27, 949 01 Nitra,
IČO: 36566845
DIČ: 2022038557
Zapísaný v registri: 01. 01. 2005
2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 11.02.2022 do 14.02.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do
súťaže.
3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
3. 1 Do súťaže sa môže zapojiť ktorákoľvek fyzická osoba-nepodnikateľ, ktorá má zriadený osobný
účet na sociálnej sieti a zároveň:
a) je občanom SR alebo má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky;
b) splní podmienky tohto štatútu;
c) súhlasí s ustanoveniami tohto štatútu;
d) je staršia ako 18 rokov (ďalej len „súťažiaci“).
3. 2 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, štatutári a majitelia organizátora súťaže a
prevádzkovateľa súťaže, ako ani osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho
zákonníka). Ak sa preukáže, že súťažiaci, ktorý bol vyžrebovaný ako výherca súťaže, je touto osobou,
organizátor súťaže ho môže zo súťaže vylúčiť s následkom, že stráca nárok na výhru, výhra sa mu
neodovzdá a zostáva k dispozícii organizátorovi súťaže.
3. 3 Zapojením sa do súťaže, súťažiaci vyslovuje svoj súhlas s pravidlami súťaže v tomto štatúte a
zaväzuje sa ich dodržiavať.
4. Podmienky účasti v súťaži:
4. 1 Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť v období trvania súťaže, ktoré je uvedené v bode 2 tohto
štatútu, prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Úlohou súťažiaceho je do komentára pod
súťažným príspevkom zverejneným organizátorom na stránke
https://www.facebook.com/medicalmkp odpovedať na otázku: „Aký bol váš najkrajší valentínsky
zážitok?“

4. 2 Používanie viacerých Facebookových identít tým istým súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto
ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na
vylúčenie súťažiaceho, ktorého odpoveď bude obsahovať vulgárne alebo hanlivé vyjadrenia,
vyjadrenia poškodzujúce dobrú povesť organizátora súťaže alebo prevádzkovateľa súťaže alebo bude
v rozpore s dobrými mravmi alebo bude porušovať autorské práva alebo práva súvisiace s autorskými
právami tretích osôb.
4. 3 Do žrebovania bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez ohľadu na počet komentárov, ktoré
pod súťažným statusom zverejnil.
5. Výhra:
Výhrou v súťaži je spevňujúci krém proti vráskam TEOXANE ADVANCED FILLER.
6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
6. 1 Žrebovanie výhry sa uskutoční dňa 14.02.2022. Organizátor náhodným výberom zo všetkých
súťažiacich vyberie 1 náhodný komentár zverejnený pod súťažným príspevkom, reagujúci na súťažnú
úlohu, t.j. komentáre obsahujúce odpoveď na súťažnú otázku „Aký bol váš najkrajší valentínsky
zážitok?“ zverejnených na uvedenej Facebook stránke. Po splnení uvedenej podmienky a preverení
podmienok účasti na súťaži podľa bodu 4.1 sa vyžrebovaný súťažiaci stáva výhercom súťaže (ďalej len
„výherca“).
6. 2 Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na sociálnej sieti Facebook
https://www.facebook.com/medicalmkp konkrétne v príbehu tohto účtu. Výherca tiež bude priamo
kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak výherca nebude reagovať na
oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor
v takom prípade žrebovanie zopakuje.
6. 3 Výhra v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo
finančnú odmenu. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom
postupe organizátor súťaže.
7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode
nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
8. Ochrana osobných údajov
Pre účely spotrebiteľskej súťaže je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MKP –
MEDICAL, spol s. r. o. Informácie o uvedenom spracovaní a ochrane osobných údajov organizátora
súťaže sú zahrnuté na tejto webovej stránke https://www.medicalmkp.sk/pravne-informacie/ Nad
rámec osobných údajov môže MKP – MEDICAL, spol s. r. o. na účely realizácie tejto súťaže spracúvať i
ďalšie údaje zverejnené na Facebook profile súťažiaceho vrátane prípadnej profilovej fotografie
výhercu a jeho telefónneho čísla za účelom vyhodnotenia súťaže, identifikácie a kontaktovania
výhercu a odovzdania výhry a na propagačné a reklamné účely v súvislosti s prezentáciou súťaže
organizátora súťaže. Vyžrebovanému výhercovi bude výhra zasielaná na jeho meno a poštovú adresu,
ktorú nám cez svoj Facebook profil oznámi. Súťažiaci berie na vedomie, že organizátor súťaže
nespracúva osobné údaje súťažiacich, ktorí neboli vyžrebovaní. V súťaži sa tak spracúvajú iba osobné
údaje vyžrebovaného výhercu, prípadne i neúspešných vyžrebovaných výhercov, ktorí nesplnili
niektorú z ďalších podmienok súťaže alebo si neprevzali výhru. Spoločnosť MKP – MEDICAL, spol s. r.

o. využíva na realizáciu súťaže spoločnosť GALTON Brands, s. r. o., ktorej poskytuje osobné údaje
súťažiacich a ktorá je voči MKP – MEDICAL, spol s. r. o v pozícii sprostredkovateľa.
9. Záverečné ustanovenia
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj
podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania,
počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a
podmienok Súťaže organizátor vhodným spôsobom zverejní. Organizátor nezodpovedá za žiadne
škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s
neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo
výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie
aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade
akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť
Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto
záväzky ani nevznikajú.
Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná,
spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
V Bratislave, dňa 10.02.2022

