Pravidlá propagačnej súťaže „Vyhraj so StérimarTM
Denná hygiena dovolenku pri mori v hodnote 2.500,- €“
1. Tieto pravidlá upravujú podmienky a priebeh propagačnej súťaže s názvom „Vyhraj so
StérimarTM Denná hygiena dovolenku pri mori v hodnote 2.500,- €“ (ďalej len „Súťaž“), ktorú
vyhlasuje spoločnosť MERCK spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava, IČO
31 338 101, IČ DPH SK 2020333678 (ďalej len „Spoločnosť“) a organizuje spoločnosť BASHA
STUDIO s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO 47 190 388, IČ DPH 202381595
(ďalej len „Organizátor“), ďalej práva a povinnosti Spoločnosti, Organizátora a osôb
zapojených do Súťaže.

2. Súťaž slúži na podporu predaja nasledovných výrobkov Spoločnosti:
a) 50ml StérimarTM Na každodennú hygienu nosa,
b) 100ml StérimarTM Na každodennú hygienu nosa,
c) 50ml StérimarTM baby Na každodennú hygienu nosa a
d)100ml StérimarTM baby Na každodennú hygienu nosa (ďalej len „Výrobky“).

3. Výhrou v Súťaži je:
a) 80x Stérimar™ Na každodennú hygienu nosa alebo Stérimar™ baby Na každodennú
hygienu nosa (Účastník získa rovnaký Výrobok, s ktorého nákupom sa do súťaže zapojil),
b) 9x Stérimar™ Balík produktov (1x Stérimar™ Na každodennú hygienu nosa, 1x Stérimar™
baby Na každodennú hygienu nosa, 1x Stérimar™ Na upchatý nos, 1x Stérimar™ baby Na
upchatý nos, 1x Stérimar™ Cu (Meď) a 1x Stérimar™ Mn (Magnán)),
c) 3x Zvlhčovač vzduchu Bionaire BU7500 v hodnote 140,- € s DPH,
d) 3x Čistička vzduchu Bionaire BUP600 v hodnote 115,- € s DPH a
e) 1x Dovolenka pri mori podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 2.500,- €.

4. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v nasledujúcich súťažných obdobiach:
a) obdobie 1.5. - 31. 5. 2017 súťaž o 10x Stérimar™ podľa bodu 3 písm. a) týchto pravidiel,
b) obdobie 1.6. - 30. 6. 2017 súťaž o 10x Stérimar™ podľa bodu 3 písm. a) týchto pravidiel,
c) obdobie 1.5. - 31. 7. 2017 súťaž o 10x Stérimar™ podľa bodu 3 písm. a) týchto pravidiel,
súťaž o 3x balík produktov Stérimar™ podľa bodu 3 písm. b) týchto pravidiel, 1x Zvlhčovač
vzduchu Bionaire BU7500 podľa bodu 3 písm. c) týchto pravidiel a 1x Čistička vzduchu
Bionaire BAP600 podľa bodu 3 písm. d) týchto pravidiel,
d) obdobie 1.8. - 31. 8. 2017 súťaž o 10x Stérimar™ podľa bodu 3 písm. a) týchto pravidiel,
e) obdobie 1.9. - 30. 9. 2017 súťaž o 10x Stérimar™ podľa bodu 3 písm. a) týchto pravidiel,

f) obdobie 1.8.- 31. 10. 2017 súťaž o 10x Stérimar™ podľa bodu 3 písm. a) týchto pravidiel, 3x
balík produktov Stérimar™ podľa bodu 3 písm. b) týchto pravidiel, 1x Zvlhčovač vzduchu
Bionaire BU7500 podľa bodu 3 písm. c) týchto pravidiel a 1x Čistička vzduchu Bionaire BAP600
podľa bodu 3 písm. d) týchto pravidiel,
g) obdobie 1.11. - 30. 11. 2017 súťaž o 10x Stérimar™ podľa bodu 3 písm. a) týchto pravidiel,
h) obdobie 1.11. - 31. 12. 2017 súťaž o 10x Stérimar™ podľa bodu 3 písm. a) týchto pravidiel,
3x balík produktov Stérimar™ podľa bodu 3 písm. b) týchto pravidiel, 1x Zvlhčovač vzduchu
Bionaire BU7500 podľa bodu 3 písm. c) týchto pravidiel a 1x Čistička vzduchu Bionaire BAP600
podľa bodu 3 písm. d) týchto pravidiel a
i) obdobie 1.5. - 31. 12. 2017 súťaž o dovolenku pri mori podľa bodu 3 písm. e) týchto
pravidiel.

5. Účastníkom Súťaže sa stáva fyzická osoba, ktorá spĺňa súčasne nasledujúce podmienky
a to v súťažnom období, v ktorom ich splnil:
a) počas niektorého zo súťažných období podľa bodu 4 týchto pravidiel nakúpil akýkoľvek
Výrobok,
b) riadne sa zaregistroval na internetovej stránke www.sterimar.sk v sekcii „Registrácia“
uvedením mena, priezviska, poštovej a emailovej adresy, telefónneho čísla a hesla; úspešná
registrácia bude potvrdená zaslaním správy na e-mailovú adresu v zmysle tohto písmena,
c) riadne zaregistroval nákup Výrobku na internetovej stránke www.sterimar.sk v sekcii
„Registrácia bločkov“ v rozsahu dátumu a presného času nákupu podľa pokladničného
bloku,
d) v deň registrácie (písm. b) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
e) v deň registrácie (písm. b) zavŕšila vek 18 rokov,
f) do konca trvania celej Súťaže má doručovaciu poštovú adresu na území Slovenskej
republiky,
g) ide o fyzickú osobu – spotrebiteľa (§ 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka) (ďalej len
„Účastník“).
Účastník určený náhodným výberom uskutočneným Organizátorom sa stáva výhercom.

6. Fyzická osoba sa nestáva Účastníkom resp. prestáva byť Účastníkom ak
a) nespĺňa všetky podmienky uvedené v bode 5 týchto pravidiel,
b) porušuje tieto pravidlá,
c) je dôvodné podozrenie, že koná podvodne alebo v rozpore s dobrými mravmi,
d) poškodzuje dobré meno, dobrú povesť Spoločnosti, Organizátora alebo Výrobku,
e) je zamestnancom Spoločnosti, Organizátora, alebo je ich blízkou osobou (§ 116
Občianskeho zákonníka).

V prípade, že skutočnosť uvedená v tomto bode vyjde najavo až po odovzdaní Výhry, takáto
osoba je povinná Výhru na základe písomnej výzvy vrátiť Organizátorovi, a ak to nie je
možné, poskytnúť peňažnú náhradu vo výške hodnoty Výhry.

7. Výherca bude určený spomedzi Účastníkov náhodným výberom (žrebom) uskutočneným
Organizátorom. Výhry za príslušné súťažné obdobia sa žrebujú v lehote 7 dní po skončení
každého súťažného obdobia. Výhry podľa bodu 3 písm. c) až e) týchto pravidiel sa žrebujú
pod dohľadom notára, ktorý osvedčí priebeh žrebovania. Účastník môže získať v súťažnom
období, v ktorom uskutočnil nákup Výrobkov Výhru podľa bodu 4 týchto pravidiel;
rozhodujúcim je dátum na pokladničnom bloku, v prípade nákupu cez e-shop dátum
uhradenia kúpnej ceny za Výrobok. Účastník je povinný uschovať originál pokladničného
bloku preukazujúceho nákup Výrobku počas celého súťažného obdobia alebo pokladničný
blok môže naskenovať a nahrať do systému Spoločnosti v sekcii „Registrácia bločkov“.
S jedným pokladničným blokom je možné uplatniť nárok iba na jednu Výhru. Jedna fyzická
osoba sa môže zapojiť do súťaže viackrát rôznymi pokladničnými blokmi. Na vylúčenie
pochybností Výhry v súťažných obdobiach podľa bodu 4 písm. c), f) h) a i) týchto pravidiel sa
žrebujú zo všetkých Účastníkov nevyžrebovaných, avšak zaregistrovaných do konca
súťažného obdobia podľa bodu 4 písm. c), f) h) a i) týchto pravidiel.

8. Organizátor vždy uverejní výsledok Súťaže na internetovej stránke www.sterimar.sk v sekcii
„Výhercovia“ zároveň výhercovi výhru oznámi prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu
podľa bodu 5 písm. b) týchto pravidiel spolu s informáciou potrebnou na sledovanie zásielky s
Výhrou. Výhry podľa bodu 3 písm. a) až d) týchto pravidiel budú zasielané Výhercom na
poštovú adresu uvedenú v bode 5 písm. b) týchto pravidiel; Spoločnosť a ani Organizátor nie
je sú povinní pokúsiť sa o doručenie Výhry výhercovi opakovane. Prevzatie Výhry výherca
potvrdí. Odmietnutím prevzatia Výhry alebo nemožnosťou doručenia Výhry nárok na Výhru
zaniká. V prípade Výhry podľa bodu 3 písm. e) týchto pravidiel výherca je povinný
kontaktovať Organizátora na e-mailovej adrese info@bashastudio.sk v lehote 14
kalendárnych dní od doručenia e-mailového oznámenia o výhre za účelom dohody
osobného prevzatia Výhry v rovnakej lehote. V prípade, že lehota podľa predchádzajúcej
vety uplynie márne, a výherca sa s Organizátorom nedohodol inak, nárok na Výhru zaniká.
Pred odovzdaním Výhry výherca je povinný Organizátorovi preukázať svoju totožnosť
hodnoverným spôsobom. Nákup Výrobku výherca preukáže predložením originálu
pokladničného bloku; uvedené nie je potrebné v prípade nahrania pokladničného dokladu
do systému Spoločnosti (bod 7).

9. V prípade Výhry podľa bodu 3 písm. e) týchto pravidiel Výherca si vyberie akýkoľvek zájazd
(§ 741a a nasl. Občianskeho zákonníka) do akejkoľvek krajiny, ktoré má more, pre akýkoľvek

počet osôb v úhrnnej hodnote do 2.500,- € s DPH a túto voľbu oznámi na e-mailovú adresu
info@bashastudio.sk v lehote jedného roka od doručenia e-mailového oznámenia o výhre
(bod 8); v prípade, že táto lehota uplynie márne, nárok na Výhru zaniká. Spoločnosť ako
Výhru uhradí cenu výhercom vybraného zájazdu priamo výhercom vybranej cestovnej
kancelárii alebo cestovnej agentúre riadne a včas. V prípade, že výherca si vyberie zájazd
v úhrnnej hodnote menšej ako 2.500,- € s DPH rozdiel medzi hodnotou Výhry a cenou zájazdu
prepadá v prospech Spoločnosti. V prípade, že výherca si vyberie zájazd vo vyššej úhrnnej
hodnote ako 2.500,- € s DPH cenu zájazdu presahujúcu sumu 2.500,- € S DPH uhradí sám
výherca. Spoločnosť uhradí iba zájazd do krajiny, ktorá má more a iba zájazd organizovaný
cestovnou kanceláriou alebo obstarávaný cestovnou agentúrou so sídlom na území
Slovenskej republiky.

10. Organizátor ani Spoločnosť nezodpovedajú za vady a nedostatky Výhry podľa bodu 3
písm. e) týchto pravidiel a ani za škodu vzniknutú v súvislosti s touto Výhrou; za plnenie
poskytnuté z Výhry podľa bodu 3 písm. e) týchto pravidiel zodpovedá cestovná kancelária,
ktorý zájazd organizuje alebo cestovná agentúra, ktorá zájazd obstaráva. Náklady spojené
a súvisiace s Výhrou podľa bodu 3 písm. e) týchto pravidiel a s jej prevzatím hradí výherca
sám. Výherca nemá nárok na výmenu akejkoľvek Výhry na iné plnenie a ani na poskytnutie
peňažnej náhrady zaň. Náklady spojené so zapojením sa do súťaže a s účasťou v nej znáša
každá osoba zapojená do súťaže sám.

11. Organizátor a Spoločnosť si vyhradzujú právo
-

rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže neupravených v týchto
pravidlách podľa vlastného uváženia, v súlade s dobrými mravmi a všeobecnej
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
-

-

z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek prerušiť alebo zrušiť Súťaž,

jednostranne meniť tieto pravidlá; o zmenách pravidiel Súťaže Organizátor informuje
osoby zapojené do súťaže na internetovej stránke www.sterimar.sk.

12. Výherca Súťaže súhlasí s použitím jeho obrazových snímok, obrazových záznamov,
prejavov osobnej povahy týkajúcich sa Súťaže, Výrobkov, Výhry a ich prevzatia (ďalej len
„Materiály“) Organizátorom a Spoločnosťou na reklamné a marketingové účely na
neobmedzený čas, bez nároku na odplatu a bez nároku na náhradu nákladov. Organizátor
a Spoločnosť sú oprávnení, nie však povinní, používať Materiály na propagáciu svojich
produktov, služieb a svojej činnosti na webstránkach Spoločnosti a na profiloch Spoločnosti
na sociálnych sieťach, s čím výherca vyslovene súhlasí. Výherca vyslovene súhlasí aj s tým,
aby Spoločnosť a Organizátor Materiály na účel uvedený v predchádzajúcej vete
rozmnožovala, spracovala, sprístupnila tretím osobám, verejne sprístupnila, upravila

a zmenila. Organizátor zabezpečí vyhotovenie Materiálov na vlastné náklady. Organizátor pri
použití Materiálov a údajov dbá na ochranu osobnosti, občianskej cti, ľudskej dôstojnosti,
dobrej povesti, súkromia a mena výhercu, ako aj na dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov.

13. Účastník súhlasí, aby Organizátor a Spoločnosť v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúvala jeho osobné údaje
v rozsahu uvedenom v bode 5 písm. b) týchto pravidiel za účelom realizácie Súťaže, jej
propagácie a vyhodnotenia, ako aj prezentácie a propagácie Spoločnosti, jej výrobkov a
služieb, na organizovanie ďalších súťaží, prípadne na ďalšie marketingové účely. Súhlas so
spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne, na vopred neurčenú dobu a je ho
možné kedykoľvek odvolať a to písomným podaním doručeným na adresu sídla
Organizátora. Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to písomným podaním
doručeným na adresu sídla Organizátora. Účastník má právo v zmysle § 28 zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov na základe písomnej žiadosti vyžadovať
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, zoznam jeho osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych,
neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel
spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak
došlo k porušeniu zákona a blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu
pred uplynutím času jeho platnosti. Účastník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa
neoprávnene spracúvajú, môže podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR návrh na
začatie konania o ochrane osobných údajov.

14. Účastník Organizátorovi a Spoločnosti udeľuje súhlas so zasielaním informácií týkajúcich sa
Spoločnosti na jeho e-mailovú adresu uvedenú v bode 5 písm. b) týchto pravidiel. Súhlas so
zasielaním informácií sa udeľuje dobrovoľne, na vopred neurčenú dobu a je ho možné
kedykoľvek odvolať a to písomným podaním doručeným na adresu sídla Organizátora.
Účastník má v súvislosti so zasielaním informácií všetky práva ustanovené príslušnými
ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov.

15. Výherca je vo vzťahu k Výhram povinný postupovať v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť vydá výhercovi potvrdenie
o skutočnej hodnote Výhry podľa bodu 3 písm. e) týchto pravidiel po úhrade ceny zájazdu
vybranej výhercom.

16. Súťaž je organizovaná v zmysle § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a
zmene a doplnení niektorých zákonov a bude propagovaná prostredníctvom internetovej
stránky www.sterimar.sk, vyhľadávacej siete Google, sociálnych sietí online bannermi a PPC
reklamou, poprípade iným spôsobom.

17. Registráciou podľa bodu 5 písm. b) týchto pravidiel vyjadruje fyzická osoba zapojená do
súťaže súhlas s týmito pravidlami a s ich záväznosťou.

V Bratislave dňa 30.04.2017

MERCK spol. s r.o.

BASHA STUDIO s.r.o.

