
                      

 

     Pravidlá súťaže ´Newsletter´ 
 

 

 

 

1. Usporiadateľ súťaže: 
 

Usporiadateľ súťaže ´Newsletter´ je spoločnosť  Eugenika spol. s r.o., 
Iľjušinova 2, 851 01 Bratislava, IČO: 173 240 33, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 1438/B DIČ: 2020351828 , IČ DPH: SK2020351828 
 

 

 

2. Trvanie a miesto súťaže: 
 

Súťaž sa uskutoční v dňoch 15.7. - 31.8. 2018 na území Slovenskej 
republiky 
 

 

 

3. Podmienky účasti v súťaži:  
 

Účastníkom súťaže môže byť výhradne fyzická osoba staršia ako 16 
rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Právnické 
osoby sa nemôžu súťaže zúčastniť. Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas 
s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlasí so znením pravidiel 
bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel. 
Podmienkou na zapojenie do žrebovania je uvedenie e-mailového 
kontaktu osoby, na ktorý bude výherca kontaktovaný. 
 

 

4. Účastníci súťaže:  
 

Účastníkom súťaže na účely týchto pravidiel je každá fyzická osoba, 
ktorá má viac ako 16 rokov a ktorá splní podmienky účasti v súťaži 
podľa týchto pravidiel. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci 
organizátora a ich blízke osoby v zmysle ust. Paragraf 116 zákona 
č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  
 



 

 

5. Mechanizmus súťaže a výhry 
 

Zadaním svojej emailovej adresy pre potvrdenie súhlasu s odoberaním 
pravidelného obchodného newsletteru a z toho plynúcich ustanovení  
o ochrane osobných údajov podla GDPR -  sa súťažiaci zaraďuje  
do žrebovania o výhry. Po skončení súťažného obdobia prebehne 
žrebovanie spomedzi účastníkov. Vyžrebovaní budú traja účastníci. 
Výhercovia budú vyžrebovaní najneskôr do 15.9.2018 a budú 
kontaktovaní prostredníctvom emailovej adresy, ktorú zadali pri zapojení 
sa do súťaže v rámci prihlásenia sa k odberu obchodného newslettru.  
 

Predmetom výhry sú ľubovolné knihy z ponuky e-shopu www.eugenika.sk  
podľa vlastného výberu v hodnote 30 EUR ( prvý vyžrebovaný účastník 
), 50 EUR ( druhý vyžrebovaný účastník ) a 80 EUR ( tretí vyžrebovaný 
účastník ). 
 

Všetci traja výhercovia musia mať doručovaciu adresu na území 
Slovenskej republiky. Na túto adresu (resp. v prípade dohody osobným 
odberom v sídle spoločnosti) im bude doručená výhra. 
 

Kedže hodnota výhry nepresahuje sumu 350 EUR – výhercovia nie sú 
povinní zdaniť výhru v zmysle paragrafu 8 zákona č.595/2003 Z.Z v 
platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31.marca 
nasledujúceho roku po obdržaní výhry.  
 

 

6. Osobné údaje 
 

Účastník súťaže na základe týchto pravidiel súhlasí so spracovaním 
osobných údajov pre marketingové účely a je pred samotným 
potvrdením súhlasu informovaný a o rozsahu ich ochrany a spracovani, 
ktoré vyplýva s odoberaním pravidelného obchodného newsletteru. 
Uvádzame ho aj tu v plnom znení:   
 

Súhlasím s prihlásením do informačných mailov pre odber noviniek 
/newslettrov/ týkajúcich sa výhradne produktov spol. EUGENIKA. 
Poskytnutý osobný údaj (email) nebude spracovávaný na žiadny iný 
účel ako je uvedené vyššie a nebude poskytnutý žiadnej ďaľšej tretej 
strane. Potvrdením súhlasu som si vedomý(á), že spoločnosť Eugenika 
spol. s r.o. môže spracúvať moje osobné údaje na vyššie uvedené 

http://www.eugenika.sk/


marketingové účely. Zároveň vyhlasujem, že som osoba staršia ako 16 
rokov a čítal/a som podmienky spracovania osobných údajov a takisto 
som sa oboznámil(a) so svojími právami v sekcii Ochrana osobných 
údajov. 
 

Súhlas sa môže kedykoľvek odvolať: 
1.poslať e-mail na adresu gdpr@eugenika.sk, 
2.telefonicky na telefónnom čísle +421(0)2/63810659, 
3.písomne na adrese: EUGENIKA spol. s r.o., Iľjušinova 2, P. O. Box 
187, 850 00 Bratislava 5, prostredníctvom odkazu, ktorý nájdete v 
pätičke každého newslettera, pomocou odkazu uvedeného na hlavnej 
stránke nášho e-shopu 
a spoločnosť Eugenika spol. s r.o. nebude ďalej spracovávať uvedené 
osobné údaje pre účel informačných mailov a budú zo zoznamu navždy 
vymazané. 
 

Súťaž je promovaná aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook. 
Usporiadateľ týmto prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom 
sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s 
ňou žiaden vzťah. 
 

  
7. Osobitné ustanovenia  

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu dĺžky trvania ako aj dátumu 
uskutočnenia žrebovania súťaže. Zmenu pravidiel usporiadateľ 
vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne 
škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými 
účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. 
Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej 
hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník súťaže 
berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou podľa 
paragrafu 845 Občianského zákonníka. V prípade akéhokoľvek sporu 
týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a 
záväzné. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastnící súťaže svoj 
súhlas riadiť sa týmito pravidlami. 
 

 

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 15.7.2018  
 
 
 


