Pravidlá 3. spotrebiteľskej súťaže s Kúzelným čítaním
I. Všeobecné informácie
1. Tieto oficiálne pravidlá (ďalej len „Pravidlá“) upravujú podmienky a priebeh 3. spotrebiteľskej
súťaže s Kúzelným čítaním (ďalej len „Súťaž“).
2. Tieto pravidlá popisujú práva a povinnosti účastníkov Súťaže a záväzne upravujú podmienky
Súťaže. V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené aj v letákoch, banneroch na
webovom sídle Organizátora, atď. Pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercu je záväzné iba
toto úplné znenie Pravidiel.
3. Súťaž je spotrebiteľskou reklamnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č.
171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
4. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v období špecifikovanom v časti III. týchto
Pravidiel.
II. Organizátor Súťaže
Organizátorom súťaže je spoločnosť Albi, s.r.o., so sídlom Oravská cesta 8557/22 10, 010 01
Žilina, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 3553/L, IČO: 36008303, DIČ: 2020451268, IČ DPH: SK2020451268, právna
forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, webové sídlo: www.albi.sk, (ďalej len „Albi“, alebo
„Organizátor“).
III. Trvanie Súťaže
Súťaž sa začína dňa 1.1. 2019 o 00:00 hod. SEČ a končí dňa 31.12. 2019 o 24:00 hod. SEČ
(ďalej len „Trvanie Súťaže“).
IV. Podmienky účasti v Súťaži
Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18. rok veku, a ktorá splní
nasledovné podmienky (ďalej len „účastník“):
a. je spôsobilá na právne úkony a
b. splní podmienky Súťaže – vyplní súťažný kód v súťažnom formulári na stránke
www.kuzelnecitanie.sk.
V. Podmienky Súťaže
1. Podmienkou súťaže je vyplnenie súťažného kódu v súťažnom formulári na lokalite
www.kuzelnecitanie.sk. Súťažný kód je súčasťou každého kombinovaného balenia Kúzelného
čítania s elektronickou ceruzkou a knihou.
2. Každý súťažný kód môže byť v rámci Súťaže zaradený do žrebovania len jedenkrát.
VI. Výhry
Výhrami pre výhercov v Súťaži sú nasledujúce ceny, uvedené v poradí od prvej ceny po tretiu
cenu:
a. 1. cena: Rodinný pobyt v hodnote 500€ bez DPH;
b. 2. cena: Rodinný pobyt v hodnote 500€ bez DPH;
c. 3. cena: Rodinný pobyt v hodnote 500€ bez DPH.
VII. Žrebovanie
1. Žrebovania výhercov sa uskutočnia najneskôr v týchto termínoch:
a. Prvé žrebovanie výhercov prebehne najneskôr do 30.06.2019. Do žrebovania budú
zaradení všetci zaregistrovaní v čase od 1.1.2019 do 31.5.2019.
b. Druhé žrebovanie výhercov prebehne najneskôr do 31.01.2020. Do žrebovania budú
zaradení všetci zaregistrovaní v čase od 1.6.2019 do 31.12.2019.
2. Žrebovania budú prebiehať v sídle spoločnosti Albi, s.r.o. za účasti zástupcu/zástupcov
Organizátora poverených žrebovaním.
3. Výhercovia budú vyžrebovaní len z tých účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú príslušné podmienky
uvedené v týchto Pravidlách.

4. Výsledky žrebovania budú výhercom oznámené najneskôr do 30 dní odo dňa žrebovania, a to
prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo telefonicky. Výsledky žrebovania budú zároveň v
lehote uvedenej v tomto bode uverejnené na webovej stránke www.kuzelnecitanie.sk.
VIII. Odovzdanie výhry
1. Potvrdenie o výhre, resp. výhra bude odovzdaná výhercovi do 30 dní odo dňa uverejnenia
výsledkov žrebovania na webovej stránke www.kuzelnecitanie.sk. Pred odovzdaním výhry
bude výhercov kontaktovať zástupca spoločnosti Albi, s.r.o.
2. Organizátor odovzdá príslušnú výhru výhercovi určenému žrebovaním. Výherca môže výhru
postúpiť aj na inú osobu.
3. Výherca má právo odmietnuť prevzatie výhry. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom
podľa týchto Pravidiel, resp. výherca výhru odmietne prevziať a/alebo sa zriekne výhry,
prepadajú v prospech Organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.
IX. Osobné údaje a osobnostné práva
1. Pre zapojenie Účastníka do Súťaže potrebujeme spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu
meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa (ak je odlišná od adresy bydliska),
telefónne číslo, e-mailová adresa. Tieto osobné údaje spracúvame na právnom základe
Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).
2. V súvislosti s účasťou v Súťaži môže na základe právneho základu Oprávnený záujem (čl. 6
ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR) spoločnosť Albi s.r.o. informovať Účastníka o ponuke svojich
tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach prostredníctvom
newslettra spoločnosti Albi s.r.o. zasielaného e-mailom.
3. V súvislosti s politikou ochrany osobných údajov, má Účastník (ďalej len dotknutá osoba) tieto
práva:
PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV
a. Máte právo:
i. kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie
vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť;
ii. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek
namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely
takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto
priamym marketingom;
iii. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického
výskumu či na štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej
konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s
výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov
verejného záujmu.
PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
Na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Pravidlách ochrany
osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to
prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.
PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
a. Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje,
ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež
právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
PRÁVO NA VYMAZANIE (PRÁVO NA ZABUDNUTIE)
a. Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade,
ak:

i. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak
spracúvali;
ii. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje
iný právny základ pre spracúvanie;
iii. namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v
bode XI. 1. a. týchto Pravidiel ochrany osobných údajova neprevažujú žiadne
oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietate voči spracúvaniu Vašich
osobných údajov z dôvodov uvedených v bode XI. 1. b. týchto Pravidiel ochrany
osobných údajov;
iv. sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
v. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť
podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.
PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
a. Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:
i. ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
nám overiť správnosť osobných údajov;
ii. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a
žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
iii. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete
ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
iv. ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených
v bode XV. 5. a. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, a to až do overenia,
či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými
dôvodmi dotknutej osoby.
PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV
a. Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo
preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili,
ak:
i. je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve;
ii. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
a. V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní
osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa
§ 99 Zákona o ochrane osobných údajov.
X. Zodpovednosť Organizátora
1. Organizátor nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú a/alebo
vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži a/alebo jej prevzatím.
2. Organizátor Súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými účastníkom Súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím,
neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor Súťaže nenesie žiadnu
zodpovednosť ani prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier.
XI. Dane
1. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z
príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“).
2. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry Organizátor Súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry, ktorou
je obstarávacia cena výhry.
3. Vyššie uvedený spôsob zdanenia môže podliehať zmenám v dôsledku zmeny všeobecne
záväzných právnych predpisov.

XII. Záverečné ustanovenia
1. Organizátor si vyhradzuje právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť,
odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť Súťaž.
2. Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo úplne nahradiť podmienky, resp.
Pravidlá tejto Súťaže novými podmienkami resp. Pravidlami tejto Súťaže; zmeny alebo nové
podmienky resp. Pravidlá tejto Súťaže budú zverejnené na webovej stránke
www.kuzelnecitanie.sk.
3. Účasťou v Súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s týmito Pravidlami. Výhra nebude odovzdaná
výhercovi, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito Pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre
neho vyplývajúce. V prípade pochybnosti sa uplatní bod 1 tohto článku vyššie.
4. Právne vzťahy vzniknuté medzi účastníkom a Organizátorom sa spravujú týmito Pravidlami a
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
V Žiline, dňa 1.1.2019

