Štatút súťaže
„Kancelárske vojny“

I. – Vyhlasovateľ súťaže („Organizátor“)
1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Kancelárske vojny“ určenej pre spotrebiteľov (ďalej len
„Súťaž“) je spoločnosť DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o., IČO: 31 400
264, so sídlom Galvaniho ul. 15/C Bratislava 821 04.
2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.
3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
ktorá najneskôr v deň vyhlásenia výsledkov Súťaže dovŕšila vek 18 rokov, s výnimkou osôb uvedených
v bode VII. 1. tohto štatútu.
II. – Pravidlá Súťaže
1. Súťaž sa uskutoční v termíne od 3.9.2018 do 16.9.2017 (vrátane) a bude prebiehať na mikro
stránke www.kancelarskevojny.sk.
2. Súťaž o hlavnú výhru prebieha formou hlasovania na mikrostránke www.kancelarskevojny.sk za
jednu zo skupín:
(a) Teplomilovia
(b) Ľadové medvede
a následným korektným vyplnením kontaktného formulára. Hlasovanie je viazané na e-mailovú
adresu a je umožnené iba raz za 24 hodín s tou istou e-mailovou adresou, t.j. fyzická osoba môže mať
vo finálnom žrebovaní viac platných hlasov.
3. Hlavná výhra bude udelená po skončení súťaže. Do súťaže o hlavnú výhru bude zaradená každá
fyzická osoba, ktorá splní podmienky podľa bodu I. 3 tohto štatútu a súčasne aspoň raz zahlasovala za
tú zo skupín „Teplomilovia“ alebo „Ľadové medvede“.
4. Žrebovanie výhercu hlavnej výhry prebieha buď zo skupiny Teplomilovia alebo Ľadové medvede,
podľa toho, ktorá skupina získala v súčte viac platných hlasov. Hlas je platný, pokiaľ obsahuje
minimálne e-mailovú adresu, t.j. po zahlasovaní používateľ vyplnil pole s e-mailovou adresou.
5. V Súťaži budú udeľované menšie výhry - termohrnčeky. Menšie výhry budú udeľované fanúšikom
fan page Daikin na Facebooku, ktorí sa zapoja do aktivít pod postami uverejňovanými v čase trvania
Súťaže a budú odpovedať v zmysle kontextu danej aktivity.
III. – Výhry
1. Hlavnou výhrou v súťaži je 1x Poukážka na pobyt pre 2 osoby v Hoteli Lesná (2 noci) v apratmáne
Superior SUITE s polpenziou a masážou.
2. Výhry budú výhercom odovzdané po vzájomnej dohode poštovou zásielkou, prípadne osobným
odberom najneskor do 30 kalendárnych dní od zverejnenia výhercov.
Ceny do súťaže poskytol Organizátor.
IV. – Vyhlásenie výhercov
1. Vyhlásenie výhercu hlavnej výhry Súťaže sa uskutoční po ukončení Súťaže na mikrostránke
www.kancelarskevojny.sk, kde budú výherca uverejnený do 5 pracovných dní od skončenia súťaže.

Výhercov vyberie Organizátor náhodným výberom spomedzi účastníkov Súťaže, ktorí splnili
podmienky účasti Súťaže o hlavnú výhru.
Vyhlásenie výhercov menších výhier prebieha na fan page Daikin.
Výhra je neprenosná.
V. – Práva a povinnosti účastníkov
1. Účasťou v Súťaži vyjadruje účastník súhlas so štatútom Súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
2. Účasťou v súťaži spôsobom uvedeným v tomto štatúte dáva účastník v zmysle zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných
údajov“) Organizátorovi dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu:
meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa bydliska, a to za účelom zapojenia sa do Súťaže, možnosti
preverenia platnej účasti v Súťaži, informovania o priebehu Súťaže a odovzdania výhry výhercom, ako
aj zverejnenia identity výhercov v komunikačných médiách. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať,
odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia odvolania súhlasu Organizátorovi. Organizátor je
oprávnený spracúvať osobné údaje účastníkov počas doby konania Súťaže a 6 mesiacov od jej
ukončenia, resp. až kým účastník neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety, podľa toho čo
nastane skôr. Organizátor účastníka súťaže informuje, že jeho osobné údaje budú poskytnuté
sprostredkovateľovi (2create, s.r.o., so sídlom Hálkova 9, 831 03 Bratislava, IČO: 35 937 483). Osobné
údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné
údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská
obchodná inšpekcia, Daňový úrad a pod. V nevyhnutných prípadoch budú poskytnuté
administrátorovi web stránok, a to na účely zberu postov a odpovedí účastníkov pre účely losovania
výhier. Účastník Súťaže ako dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo
neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28
ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov. Účastník Súťaže ako dotknutá osoba potvrdzuje, že mu
boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 Zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže,
ako dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
3. Organizátor oznámi písomne v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry.
Nepeňažná výhra je ostatným príjmom podľa § 8 Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z príjmov
v sume presahujúcej 350,- EUR. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových
povinností plynúcich mu z prevzatej výhry.
VI. – Osobitné ustanovenia
1. Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora alebo Inštalačnej firmy alebo im blízke osoby
v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je takouto
vylúčenou osobou, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora vrátiť, resp.
nahradiť Organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.
2. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhry v Súťaži nie je možné vymáhať.
Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať namiesto výhry peňažné plnenie, ani iné
náhradné plnenie. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s
výhrou a jej užívaním.
3. Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá Súťaže a štatút kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť,
bez náhrady ukončiť. Zmeny štatútu Organizátor zverejní rovnakým spôsob ako pôvodný štatút.
VII. – Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút je uložený v sídle Organizátora súťaže.

2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora.
3. Štatút Súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom
Organizátora.
4. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka. Právne vzťahy, ktoré nie
sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
V Bratislave dňa 27.8.2018

