PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„Veľká fpoho hra“
(ďalej len „súťaž“)
z 16. augusta 2022
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.

Organizátorom súťaže je spoločnosť DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., so sídlom Kálov 356, Žilina 010
01 IČO: 36 391 000, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina I, odd. Sro, vložka 12115/L
(ďalej len „Organizátor“).

2.

Realizátorom súťaže je spoločnosť Promo Punkers, s. r. o., Lermontovova 913/7, Bratislava - mestská
časť Staré Mesto 811 05 IČO: 53 241 878, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel Sro, vložka č.: 147282/B (ďalej len „Realizátor“).

3.

Účelom súťaže je propagácia služieb eStravenka (elektronické stravné lístky – karty fpoho (ESL)
Organizátora, ktoré sú určené pre zamestnávateľov (ďalej len „účastníci súťaže“). Súťaž nie je určená
pre spotrebiteľov.

ČAS KONANIA SÚŤAŽE
4.

Súťaž sa uskutoční od 23.8.2022 do 30.11.2022. Žrebovanie sa uskutoční 2.12.2022.

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
5.

Do súťaže sa môžu zapojiť účastníci súťaže, ktorí splnia všetky podmienky účasti v súťaži uvedené
nižšie.

6.

Účastník súťaže sa zapojí do súťaže správnym vyplnením a odoslaním registračného formulára na
https://doxxlistky.sk/velka-fpoho-hra/ najneskôr do 28.10.2022, v rámci ktorého si vyberie aj jednu
z ponúknutých výhier, ktorú by chcel vyhrať v prípade, ak bude vyžrebovaný. Podmienkou zaradenia
do žrebovania bude uzatvorená zmluva o poskytovaní ESL a objednávka eStraveniek (elektronických
stravných lístkov) od DOXX - Stravné lístky do termínu 30.11.2022.

7.

Formulár bude prístupný od 23.8.2022 do 28.10.2022. Účastníci súťaže si budú môcť vybrať jednu
výhru z piatich možností, ktorú budú chcieť v prípade vyžrebovania:
a) Koncert skupiny IMT Smile priamo v sídle účastníka súťaže, alebo na inom dohodnutom mieste
s Organizátorom
b) Dvojdňový team building pre 30 ľudí na Slovensku - all inclusive
c) Pohonné hmoty v cene 15 000 € bez DPH
d) Inzercia a rozhovor v HN v hodnote 15 000 € bez DPH
e) Výpočtová technika podľa vlastného výberu v hodnote 15 000 € bez DPH

8.

Ak si výherca výhru neprevezme alebo neuplatní do 31.5.2023 nárok na výhru zaniká a výherca nemá
nárok na žiadnu náhradu za výhru. Výherca stráca nárok na výhru aj v prípade, ak výherca poruší
akúkoľvek povinnosť určenú týmito podmienkami súťaže alebo koná v rozpore s dobrými mravmi
(poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním) alebo ak si výhru neprebral v
dohodnutom termíne.

9.

Pri súťaži dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov zástupcov účastníkov súťaže, a to kontaktné
údaje, ktoré sa spracúvajú na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu podľa čl. 6 ods. 1 písm. b)
NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Viac informácií o spracúvaní osobných
údajov nájdete na https://doxxlistky.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

10. Účastník súťaže súhlasí s možným vyhotovením záznamu (fotografia, audiovizuálnym záznam)
z preberania výhry a použitím takéhoto záznamu Organizátorom súťaže za účelom public relations
verejne najmä na internete a sociálnych sieťach.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno
výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na
tretiu osobu.
12. Organizátor nehradí súťažiacim súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou
v súťaži, resp. s výhrou.
13. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím
sa resp. nevyužitím výhry.
14. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže
podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť
alebo zrušiť súťaž alebo tento štatút súťaže a jej pravidlá.
15. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na internetovej stránke https://doxxlistky.sk/velka-fpoho-hra/.
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