
ŠTATÚT SÚŤAŽE 

 

Názov súťaže:   Súťaž o chladiace tašky. 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na 

jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. 

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) 

Obchodné meno: MILSY a.s. 

Sídlo: Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

IČO: 31412572 

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 37/R 

2. Termín konania súťaže 

Súťaž sa uskutoční v období od 5.8.2022 – 8:00 do 12.8.2022 – 23:59 V tomto termíne je možné 

prihlásiť sa do súťaže a splniť všetky podmienky súťaže. 

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

Účastníkom súťaže môže byť výlučne fyzická osoba, ktorá musí zároveň splniť nasledujúce 

podmienky: 

a) mať viac ako 18 rokov, 

b) nie je zamestnancom organizátora súťaže alebo osobou blízkou zamestnancovi organizátora 

súťaže 

(ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník“). 

4. Podmienky účasti v súťaži: 

Pre zapojenie do účasti v súťaži musí účastník splniť podmienky účasti v súťaži podľa tohto štatútu. 

Účastník sa môže zapojiť do súťaže tým, že napíše komentár pod Facebookový, prípadne Instagramový 

príspevok súťaže zo svojho súkromného profilu na danej sociálnej sieti.  

Príspevok súťaže je príspevok zverejnený organizátorom na časovej osi Facebook stránky Organizátora 
na https://www.facebook.com/BanoveckaMliekaren/ a Instagramovej stránky organizátora na 
https://www.instagram.com/banovecka_kniznica/ , ktorý uvádza znenie súťažnej úlohy a je označený 
ako „Súťaž o chladiace tašky“. 

 

Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže len s jedným komentárom na Facebookovom príspevku 

a jedným komentárom na Instagramovom príspevku súťaže. Každý Súťažiaci sa môže do Súťaže zapojiť 

iba prostredníctvom jedného Facebook alebo jedného Instagram konta. Nie je možné sa zapojiť do 

súťaže vložením komentára k súťažnému príspevku, ktorého platnosť už vypršala 

Zapojením sa do súťaže dáva účastník najavo súhlas s podmienkami súťaže. 

 

https://www.facebook.com/BanoveckaMliekaren/
https://www.instagram.com/banovecka_kniznica/


 

5. Výhra 

Výhrou v súťaži je 10ks chladiacich tašiek s potlačou Bánovecká mliekareň (5ks pre Facebookových 

súťažiacich a 5ks pre Instagramových súťažiacich) Jeden súťažiaci môže vyhrať iba jednu výhru (cenu), 

a to bez ohľadu na počet prihlásení do súťaže. 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne 

prihlásených účastníkov formou náhodného výberu z komentárov pod príspevkami súťaže. 

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovej a Instagramovej stránke organizátora. 
Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 3 pracovných dní od termínu 
žrebovania, a to formou vloženia komentáru zo strany organizátora súťaže pod daný súťažný príspevok 
alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie, pričom bude zároveň vyzvaný, 
aby organizátora súťaže kontaktoval na Facebookovej alebo Instagramovej stránke organizátora 
formou súkromnej správy. V prípade, ak sa výherca súťaže do 24 hodín od oboznámenia spôsobom 
podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, stráca nárok na 
výhru.  

Organizátor má výhradné právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Pravidiel zo strany 

Súťažiacich a tiež právo na prípadné vylúčenie Súťažiaceho z účasti na Súťaži pre prípadné nesplnenie 

niektorej z nich, alebo nepriznanie nároku na výhru 

7. Spôsob odovzdania výhry 

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode 

nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.  

8. Ochrana osobných údajov  

Výhrou v súťaži výherca udeľuje bezodplatne súhlas, aby organizátor súťaže ako prevádzkovateľ v 

zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len”GDPR”) a 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, ďalej za 

účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely 

spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od poskytnutia údajov až do písomného odvolania 

jeho súhlasu alebo po dobu 48 mesiacov od skončenia súťaže. Účastník súťaže čiže dotknutá osoba z 

pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním organizátora súťaže na e-

mailovú adresu marketing@milsy.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania 

osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania. 

 

Práva účastníka súťaže - dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR. 

Dotknutá osoba má právo od organizátora súťaže čiže prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o tom, či 

sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto 

osobným údajom. 

Každý účastník súťaže má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od 

prevádzkovateľa súťaže prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo 

na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať 

proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať 



súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. 

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že organizátor súťaže resp. organizátor súťaže v 

rozsahu podmienok dohodnutých s organizátorom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, 

čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania 

zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR. 

Za bezpečnosť osobných údajov spracúvaných sociálnymi sieťami Facebook a Instagram zodpovedajú 

spoločnosti Facebook Ireland Ltd. a Instagram, Inc. Preto vyhlasovateľ súťaže odporúča prečítať 

podmienky na https://www.facebook.com/about/privacy/ alebo 

https://help.instagram.com/519522125107875. 

9. Záverečné ustanovenia 

Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Organizátor 

súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov 

uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra Každý súťažiaci účasťou v súťaži zároveň 

potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z 

účasti na súťaži spoločnosti Meta takéto záväzky ani nevznikajú. 

Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, 

spravovaná, alebo inak spájaná s Metou a nie je s Metou inak spojená.  

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu. Organizátor má 
výhradné právo upraviť tento štatút, a to aj počas priebehu súťaže, zverejnením nového úplného 
znenia štatútu. Organizátor má tiež výhradné právo kedykoľvek predčasne ukončiť súťaž. 
 
 

V Bánovciach nad Bebravou, dňa      4.8.2022 

 


