Pravidlá súťaže
„Súťaž s Newslettrom Kuchyne Lidla o iPhone 6 Plus“
od 23.4.2018 do 6.5.2018
Slovenská republika
1. Usporiadateľom a organizátorom súťaže je:
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
IČO: 35 793 783
spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sr, vl.č.1160/B,
so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
(ďalej len „usporiadateľ“)
Technickú podporu zabezpečuje Schwarz E-Commerce GmbH & Co. KG, Stiftsbergstr.
1, 74172 Neckarsulm, Nemecko.
2. Termín konania súťaže:
Súťaž s názvom „Súťaž s Newslettrom Kuchyne Lidla o iPhone 6 Plus“ (ďalej len
„súťaž“) prebieha od 23.4.2018 (00:00) – do 6.5.2018 (23:59:59) (ďalej len „čas trvania
súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).
3. Účastníci súťaže:
Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (osoby,
ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom
svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky
(ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá sa v čase trvania súťaže
zaregistruje na webovej stránke usporiadateľa https://kuchynalidla.sk/newsletter (ďalej
len „web stránka“) a úspešne si objedná na tejto webovej stránke bezplatný online
newsletter usporiadateľa (ďalej len „newsletter“), ktorý mu bude zasielaný na jeho emailovú adresu, pričom jeho registrácia na webovej stránke musí byť platná aj v čase,
keď sa stane výhercom v súťaži (ďalej len „registrácia“).
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami
súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek
uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré
poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa takejto osobe neodovzdá a spôsobom
uvedeným v bode 5. týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca. V prípade, ak
sa výhra takejto osoba už odovzdala, alebo dôvody, pre ktoré nemala byť osoba
v zmysle tohto odseku do súťaže zaradená, sa zistia po okamihu odovzdania výhry
takejto osobe, je usporiadateľ súťaže oprávnený takému súťažiacemu výhru odobrať,
prípadne je takýto súťažiaci povinný vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry.
Ak je výhercom fyzická osoba, ktorá nie je plne spôsobilá na právne úkony, poskytne
po oboznámení s výhrou na požiadanie usporiadateľovi písomný súhlas svojho
zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto
zamestnancov v priamej línii, súrodenec a manžel. V prípade, že sa výhercom stane
takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá a spôsobom uvedeným v bode 5.
týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca. V prípade, ak sa výhra takejto
osoba už odovzdala, alebo dôvody, pre ktoré nemala byť osoba v zmysle tohto odseku
do súťaže zaradená, sa zistia po okamihu odovzdania výhry takejto osobe, je
usporiadateľ súťaže oprávnený takému súťažiacemu výhru odobrať, prípadne je takýto
súťažiaci povinný vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry.
4. Podmienky účasti v súťaži
Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných
týmito pravidlami súťaže.
Účastník súťaže sa zapojí do súťaže tým, že sa v čase konania súťaže zaregistruje na
web stránke uvedenej bode 3. týchto pravidiel súťaže a objedná si newsletter, ktorý mu
bude zasielaný na jeho e-mailovú adresu, pričom jeho registrácia na web stránke musí
byť platná aj v čase, keď sa stane výhercom v súťaži. Pre platnú registráciu musí
súťažiaci do objednávacieho formulára pre newsletter správne a úplne vyplniť
nasledovné údaje: krstné meno (nepovinný údaj), priezvisko (nepovinný údaj) a emailovú adresu (povinný údaj) a zároveň musí zaškrtnúť políčko so súhlasom so
zasielaním informačných e-mailov s newslettrom ako aj súhlas s týmito pravidlami.
Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru v predajni LIDL. Z nákupu
tovaru nevyplývajú žiadne výhody.
Do súťaže sa môže účastník súťaže zapojiť v čase trvania súťaže len raz.
Do súťaže budú zaradené iba platné registrácie. Platnou registráciou sa rozumie
registrácia, ktorá obsahuje všetky požadované údaje. Usporiadateľ si vyhradzuje právo
rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov v registrácii.
5. Výhry v súťaži a spôsob výberu výhercov
Každý súťažiaci, ktorý si v čase trvania súťaže úspešne objedná newsletter podľa bodu
3. týchto pravidiel má možnosť vyhrať jeden z 10 Apple iPhone 6 Plus, 16GB space
gray (ďalej len „výhra“).
Z celkového počtu platných registrácií bude po skončení času trvania súťaže náhodným
výberom vylosovaných celkovo 10 výhercov.
V priebehu celej súťaže sa však každý súťažiaci môže stať výhercom iba 1x.
Účastník súťaže bude do súťaže zaradený až do ukončenia času trvania súťaže, prípadne
do ukončenia súťaže usporiadateľom alebo kým súťažiaci nezruší svoju registráciu na
webovej stránke ohľadom zasielania newslettrov.
Na oznámenie o výhre bude použitá e-mailová adresa, ktorú súťažiaci uviedol pri
registrácii na web stránke. Výhercovia budú kontaktovaní do 7 dní odo dňa ukončenia

súťaže a budú vyzvaní k uvedeniu adresy pre doručenie výhry. Pokiaľ sa
usporiadateľovi nepodarí s výhercom spojiť v priebehu 5 kalendárnych dní, výherca
stráca nárok na výhru.
Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercami,
za účelom doručenia výhry.
Výhry budú výhercom zaslané poštovým kuriérom najneskôr do 30 dní od získania
informácie o adrese doručenia.
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace
s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu
odovzdania výhry výhercovi.
Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude doručená a nemá nárok
výhru u usporiadateľa reklamovať.
Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže právo na výhru previesť na
tretiu osobu.
Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
Usporiadateľ nezodpovedá za chyby, poškodenia či stratu spojenú s dodávkou výhier.
V prípade, že sa nepodarí doručiť výhru výhercovi (neplatná adresa a pod.), alebo jej
doručenie bude spojené s neočakávanými problémami, zaniká nárok výhercu na túto
výhru.
Všetky neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže.
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súťažiaci platne uskutočnenou registráciou, v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
osobných údajov“), dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytnutých
v rozsahu tejto súťaže usporiadateľovi za účelom realizácie, vyhodnotenia súťaže,
kontaktovania výhercov, zverejnenia výhercov a odovzdania výhry, a to na dobu
potrebnú do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo súťaže.
Účasťou v súťaži vyslovuje každý súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a berie na
vedomie, že usporiadateľ je oprávnený bezplatne zverejniť výhercov súťaže
uverejnením ich mena, prvého začiatočného písmena priezviska a mesta v ktorom žijú
na svojej webovej stránke a v propagačných materiáloch. Výherca môže byť
usporiadateľom požiadaný o súhlas so zverejnením podobizne vo forme fotografie
alebo obrazovo-zvukového záznamu na marketingové účely usporiadateľa bezplatne po
dobu jedného (1) roku od skončenia tejto súťaže.
Súťažiaci týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle § 28 zákona o ochrane
osobných údajov, svoje osobné údaje poskytol usporiadateľovi dobrovoľne a
kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie ich spracovávania, a to bezplatne na
adrese usporiadateľa.

7. Všeobecné podmienky:
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich
v plnom rozsahu dodržiavať.
Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa
(letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.
Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm.
j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom
zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná. V rozsahu, v ktorom
výhra podlieha zdaneniu, bude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť
odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej
osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne postenie.
Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru. O výške
výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Informácia
k zdaneniu výhry a výpočtu odvodov je len orientačná. Pre konkrétne povinnosti pri
podávaní daňového priznania ako aj pri výpočte daňovej a odvodovej povinnosti je
potrebné kontaktovať svojho daňového poradcu.
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním
súťaže.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez
predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ
uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme,
manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je
možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo
zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať
náhradu vzniknutej škody.
Usporiadateľ je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže.
Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v
súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné,
úplné a konečné.
Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z
účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru. Okrem toho usporiadateľ
nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo
počítačov.
Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť,
platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia
budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu
pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú
k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.lidl.sk a zároveň sú uložené v
písomnej podobe v jeho sídle.

V Bratislave dňa 19.4.2018

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

