
Súťaž o rodinný pobyt 
(ďalej len „Súťaž“) 

 
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE  

(ďalej len „Pravidlá Súťaže“) 
 
I. 

Všeobecné ustanovenia 
 

Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 
61 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31 321 828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 366/B (ďalej len „Usporiadateľ“). Organizátorom Súťaže je 
spoločnosť HB DEAD SEA s.r.o., Benkova 372/1, Nitra 949 11, IČO: 47498471, zapísaný 
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 35710/N (ďalej len „Organizátor“). 
 

II. 
Miesto a čas konania súťaže 

 
Súťaž sa uskutoční vo všetkých lekárňach nachádzajúcich sa vo vybraných prevádzkarňach 
Usporiadateľa na území Slovenskej republiky(ďalej len „Miesto konania Súťaže“).Súťaž bude 
prebiehať v termíne od 1.5.2015 do 31.5.2015(ďalej len „Čas konania Súťaže“). 
 

III. 
Podmienky účasti na Súťaži 

 
Každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá si v čase konania Súťaže  kúpi kozmetické výrobky 
značky Health&Beauty v minimálnej hodnote 15,00 EUR v Mieste konania Súťaže a vyplní hraciu 
kartu bude zaradená do Súťaže. 
Do hracej karty vyplní svoje kontaktné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, 
emailová adresa. 
Vyplnenú hraciu kartu vhodí do hracej schránky nachádzajúcej sa v Mieste konania Súťaže. 
 

IV. 
Výhra 

 
Organizátor najneskôr dňa 19.6.2015 vyžrebuje výhercu zo všetkých Súťažiacich, ktorí splnili všetky 
podmienky účasti na Súťaži (ďalej len „Výherca“).  
 
Organizátor Súťaže poskytne Výhercovi Súťaže vecnú výhru, a to 1 krát pobytový kupón v hoteli 
Kaskády – Sliač pre rodinu (2 dospelí, 2 deti) s využitím do 30.9.2015. Kupón zahŕňa: 
ubytovanie (3dni – 2 noci), polpenzia. Celková hodnota vecnej výhry v prípade využitia 
výherného kupónu v termíne od 1.7.2015 do 31.9.2015 je 800 Euro s DPH. 
 
Výherca Súťaže bude vyhlásený jeho zverejnením na internetových stránkach www.hbdeadsea.sk a 
www.tesco.sk najneskôr do 26.6.2015. Výherca Súťaže bude súčasne kontaktovaný telefonicky alebo 
e-mailom a výhra mu bude odovzdaná na mieste a v čase dohodnutom medzi Organizátorom 
a príslušným Výhercom.  
 
V prípade, ak si Výherca neprevezme výhru do 14 kalendárnych dní odo dňa dohodnutého medzi ním 
a Organizátorom, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech Organizátora. 
 

 
V. 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
 

Vhodením hracej karty do hracej urny udeľujete spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., so sídlom 
Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828 (ďalej len „spoločnosť Tesco“) v súlade 
s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie svojich 
osobných údajov uvedených na hracej karte (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová 
adresa), počas celej doby trvania súťaže, a to na účel prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, 
odovzdanie a prevzatie výhry).  

http://www.hbdeadsea.sk/


Vhodením hracej karty do hracej urny udeľujete spoločnosti Tesco taktiež súhlas na uverejnenie 
vašich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto, v ktorom žijete,  na webovej stránke 
www.tesco.sk a www.hbdeadsea.sk .  
Spoločnosť Tesco týmto vyhlasuje, že vaše osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely.   
Poučenie: 

• Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločnosť Tesco ako prevádzkovateľ  
nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis a opravu svojich 
osobných údajov vedených v informačnom systéme. 

• Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných 
údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov, 
napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od spoločnosti Tesco ako 
prevádzkovateľa, napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, 
ktoré sú predmetom spracúvania; potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás 
spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych 
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.  

• Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Tesco, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny 
ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať spoločnosť Tesco. 

• V prípade neaktuálnosti vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní 
námietky budú  tieto osobné údaje zlikvidované. 

• Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. 
 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
Na poskytnutie výhry nevzniká Výhercovi právny nárok a namiesto nej, nie je možné v žiadnom 
prípade od Organizátora požadovať akékoľvek iné plnenie. Výhra bude Výhercovi odovzdaná v mieste 
a v čase dohodnutom medzi Organizátorom a príslušným výhercom. Výherca je povinný pri prevzatí 
Výhry podpísať preberací protokol a výhru zdaniť v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 
 
Účasť na Súťaži nemožno vymáhať súdnou cestou. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek 
zmeniť tieto pravidlá a podmienky Súťaže a zároveň  je oprávnený Súťaž kedykoľvek ukončiť bez 
náhrady, a to s účinnosťou,  okamihom uverejnenia v Mieste konania Súťaže v oddelení „Služby 
zákazníkom“ a na internetovej stránke Organizátora www.hbdeadsea.sk. 
 
Ďalšie podmienky Súťaže a právne vzťahy vzniknuté na základe tejto Súťaže sa riadia právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. 
 
Prípadné námietky k priebehu Súťaže možno Organizátorovi zaslať písomne na adresu sídla uvedenú 
v týchto Pravidlách Súťaže, a to najneskôr do 3 pracovných dní od skončenia Súťaže. Na námietky 
podané neskôr sa nebude prihliadať. Rozhodnutie Organizátora o námietke je konečné. 
 
Tieto Pravidlá Súťaže sú k dispozícii v mieste konania Súťaže v oddelení „Služby zákazníkom“ a na 
internetových stránkachwww.hbdeadsea.sk a  www.tesco.sk. 
 
 
V Nitre, dňa 21.4.2015 
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