SÚŤAŽ: Vymakané ceny od Prazdroja
o vouchery a osobného Master Bartendera Plzeňského Prazdroja Slovensko

ŠTATÚT SÚŤAŽE

1. Predmetom tohto dokumentu sú úplné pravidlá (ďalej len "pravidlá") súťaže "Vymakané ceny od
Prazdroja" (ďalej len "súťaž"). Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba zmenami zverejnenými
rovnako ako tento dokument.
2. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký
Šariš, IČO: 31648479, registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vl. c.
10414/P (ďalej tiež len ako „usporiadateľ“ alebo prevádzkovateľ“). Realizátor súťaže a spolupracujúce
agentúry sú: PR Clinic, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava.

3. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej
republiky, ktorá ku dňu účasti na súťaži dovŕšila vek 18 rokov a akceptuje pravidlá tejto súťaže. Zo
súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému
pomeru k usporiadateľovi (t.j. všetci zamestnanci) alebo spolupracujúcim agentúram.
4. Súťažiť je možné v období od 26.4.2021 od 00:00h do 6.5.2021 do 23:59h (posledná zverejnená
fotografia, ktorá bude zaradená do súťaže, môže byť publikovaná najneskôr o 23:59h). Súťaž
prebieha na facebookovom profile Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. na adrese
https://www.facebook.com/PlzenskyPrazdrojSlovensko. Súťažiaci sa do súťaže zapojí zdieľaním
fotografie, ktorú zavesí na timeline Plzeňského Prazdroja - https://bit.ly/338Rw0J. Zapojením sa do
súťaže súhlasí súťažiaci s pravidlami tejto súťaže. Každý súťažiaci môže zaslať/zverejniť iba jednu
fotografiu v priebehu trvania súťaže.
Tematika fotografie pre súťaž je: Poskytnutie fotografie zo svojho prvého posedenia s priateľmi
v niektorej prevádzke, kde sa čapuje pivo.
Obsah komentára, fotografie či iné príspevky vkladané súťažiacim nesmú byť v rozpore s dobrými
mravmi, pravidlami slušnosti, byť vulgárne, podnecovať k nenávisti skupiny obyvateľstva, príp. byť
akokoľvek v rozpore s platnými právnymi predpismi a ďalej v rozpore s oprávnenými záujmami
Usporiadateľa a organizátora. Ak nebude príspevok alebo fotografie súťažiaceho spĺňať dané
podmienky, bude súťažiaci a príspevok (fotografia) zo súťaže vyradený bez zbytočného odkladu.
Súťažiaci zodpovedá za to, že zverejnením svojho príspevku na sociálnej sieti nebudú porušené práva
tretích osôb, najmä, že nebude zasiahnuté do autorských práv a osobnostných práv tretích osôb.
5. Výhercami súťaže sa stáva 10 súťažiacich, ktorí budú mať najvyšší počet like na svojej zverejnenej
fotografii. V prípade, ak sa objaví s rovnakým počtom like viac ako jeden príspevok, rozhodujúci bude
najvyšší počet share na príspevku. Každý víťaz vyhrá cenu podľa svojej kategórie. Prvú cenu získa ten,
ktorý bude mať najvyšší počet like na svojej zdieľanej fotografii na stránke PP SK. Každý ďalší výherca
sa umiesti pod prvé miesto podľa počtu like nižšom ako je víťaz prvého miesta.
Ceny
1. miesto:

Osobný majster výčapník na jeden večer a voucher v hodnote 100€ na konzumáciu
jedál a piva vo vybraných podnikoch

2. miesto:
3. miesto:
4. miesto:
5. miesto:
6. miesto:
7. miesto:
8. miesto:
9. miesto:
10. miesto:

Voucher v hodnote 70€ na konzumáciu jedál a piva vo vybraných podnikoch
Voucher v hodnote 50€ na konzumáciu jedál a piva vo vybraných podnikoch
Voucher v hodnote 30€ na konzumáciu jedál a piva vo vybraných podnikoch
Voucher v hodnote 30€ na konzumáciu jedál a piva vo vybraných podnikoch
Voucher v hodnote 30€ na konzumáciu jedál a piva vo vybraných podnikoch
Voucher v hodnote 30€ na konzumáciu jedál a piva vo vybraných podnikoch
Voucher v hodnote 30€ na konzumáciu jedál a piva vo vybraných podnikoch
Voucher v hodnote 30€ na konzumáciu jedál a piva vo vybraných podnikoch
Voucher v hodnote 30€ na konzumáciu jedál a piva vo vybraných podnikoch

Jeden súťažiaci môže počas súťaže získať iba jednu výhru. Opakovaná výhra nie je možná. Súťažiaci sa
môžu súťaže zúčastniť len raz a zaslať/zverejniť iba jednu fotografiu

6. Výherca súťaže bude o výhre informovaný do 10.5.2021 pomocou súkromnej správy na základe
výsledkov najvyššieho počtu like u príspevku uverejneného na fan page
https://www.facebook.com/PlzenskyPrazdrojSlovensko . Za účelom zaslania výhry bude výherca
požiadaný o zaslanie kontaktných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo). Pokiaľ
výherca nedodá potrebné údaje do 48 hodín od kontaktovania, tak výhra prepadá a stráca na ňu
nárok.

7. Výhercovia získavajú výhry uvedené v bode 5., ktoré budú distribuované do 21.5.2021.

8. Na výhru nie je právny nárok. Výhru nie je možné zameniť za finančnú odmenu alebo akýkoľvek
iný produkt.

9. Spracovanie osobných údajov: Právnym základom na spracovanie osobných údajov je súhlas
účastníkov daný zverejnením fotografie na facebookovom profile spoločnosti Plzeňský Prazdroj
Slovensko, a.s. . Účastník súťaže ("súťažiaci") udeľuje vstupom do súťaže usporiadateľovi súhlas so
spracovaním osobných údajov potrebných pre účasť v súťaži: meno, priezvisko, adresa, e-mail a
telefónne číslo a u výhercu: meno a priezvisko výhercu, meno a priezvisko sprievodnej osoby/osôb,
adresa a tel. číslo. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, súťažiaci má právo prístupu k osobným údajom,
právo na opravu týchto údajov, prenos alebo vymazanie, prípadne aj obmedzenia spracovania. V
prípade pochybností o dodržiavaní práv a pre uplatnenie svojich práv sa môže obrátiť na zodpovednú
osobu usporiadateľa: personaldataprotection@eu.asahibeer.com. Spracovanie osobných údajov
bude prebiehať prostredníctvom sprostredkovateľov podľa bodu 2 týchto pravidiel. Osobné údaje
účastníkov budú použité na účely účasti v súťaži, jej organizáciu a vyhodnotenie, počas doby konania
súťaže podľa týchto Pravidiel a 90 dní potom, z dôvodu kontroly dodržania „Pravidiel“, odovzdania a
realizácie výhier, maximálne však počas doby trvania udeleného súhlasu, maximálne však 3 roky od
poskytnutia. V prípade, ak sa účastník stane výhercom, budú jeho meno a priezvisko zverejnené a v
nevyhnutnom rozsahu budú jeho osobné údaje spracovávané po dobu nutnú na účely identifikácie
výhercu pre uplatnenie výhry, pre účtovné a daňové účely správcu (v tomto prípade odvolanie
súhlasu nie je možné, osobné údaje budú spracované na základe zákonov, najmä: zákon č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty).

10. Ak sa domnieva súťažiaci, že sú jeho údaje spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, má
právo tiež podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

11. Osobné údaje súťažiaceho budú spracované vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej
databáze usporiadateľa, popr. sprostredkovateľmi. Všetky údaje sú ukladané v digitálnej forme.
Usporiadateľ na vyžiadanie (kontakt: personaldataprotection@eu.asahibeer.com) poskytne
informácie o spracovaní osobných údajov. Žiadosti budú spracované bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch (najmä pri zohľadnení
množstva žiadostí a ich komplexnosti) je možné túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, pričom v
takom prípade o predĺženie lehoty a jeho pôvodoch bude informovať. Informácie sa zásadne
poskytujú bezplatne. Ak by žiadosti boli zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich
opakujúce sa charakter, môže usporiadateľ požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci
administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

12. Súhlas môže súťažiaci písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené
prostredníctvom súkromnej správy na facebookovej stránke Plzeňský Prazdroj Slovensko alebo
odvolanie súhlasu u zodpovednej osoby (kontakt: personaldataprotection@eu.asahibeer.com).
Odvolaním svojho súhlasu bude súťažiaci vyradený zo súťaže a to bez toho, aby bola dotknutá
zákonnosť spracovania pred odvolaním súhlasu, odvolaním súhlasu súťažiaci stráca nárok na výhru v
súťaži. Výslovne sa uvádza, že súťažiaci, ktorý neudelí súhlas so spracovaním osobných údajov, za
účelom ich využitia v rámci súťaže, nemôže byť do súťaže zaradený a jeho osobné údaje budú
vymazané. Ak si želáte vedieť viac informácií o spracovaní osobných údajov a svojich právach,
navštívte prosím našu webovú stránku www.prazdroj.sk.

13. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, u ktorých bude mať oprávnené
podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými
mravmi, ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže, a to aj prostredníctvom tretích osôb.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo neudeliť či neodovzdať výhry v prípade porušenia pravidiel súťaže
zo strany výhercu alebo akéhokoľvek konania zo strany súťažiacich, ktoré by bolo v rozpore s dobrými
mravmi. Rozhodnutie usporiadateľa je konečné.

14. Zaslaním príspevku do súťaže účastníci akceptujú všetky jej podmienky. Rozhodnutie
usporiadateľa o všetkých otázkach, týkajúcich sa súťaže, je konečné. Pravidlá súťaže budú dostupné
online počas súťaže a do 30tich dní od ukončenia súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo
kedykoľvek jednostranne zmeniť pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž bez ďalšieho uvedenia dôvodu
ukončiť, pričom jeho rozhodnutie je účinné okamihom zverejnenia.

V Bratislave, dňa 24.4.2021

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

