
Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže pre Slovenskú republiku

„Ohodnoť nás a vyhraj“.

Súťažiaci účasťou v súťaži akceptuje nasledujúce podmienky

Prevádzkovateľ/Usporiadateľ súťaže- J&M Group s.r.o. so sídlo Letná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO:
36598364 (ďalej len „usporiadateľ“).

Trvanie súťaže - Súťaž prebieha od 01.01.2023 do 31.03.2023

Zapojenie do súťaže - Do súťaže sa zapojí každý zákazník, korý počas ktoréhokoľvek kalendárneho mesiaca
počas trvania súťaže nakúpi v internetovom obchode www.digitall.sk a napíše recenziu k svojmu nákupu na
Heureka.sk.

Žrebovanie výhercov - Počas súťaže prebehne žrebovanie a výhercu vyžrebujeme spomedzi učastníkov
náhodným losovaním 15 dní po ukončení kalendárneho mesiaca.

Podmienky účasti - Fyzické osoby (občania) s trvalým bydliskom na území SR, ktorí ku dňu zapojenia do súťaže
dovŕšili vek 18. rokov. Určujúcim identifikačným znakom účastníka súťaže je emailová adresa, ID objednávky. Každý
účastník súťaže môže použiť iba jednu emailovú adresu.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom obdobnom pomere k usporiadateľovi súťaže,
ako aj osoby blízke k týmto osobám v priamom rade, ich súrodenci a manželia. Ak sa aj napriek vyššie uvedenému
stane výhercom súťaže tzv. vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná a spôsobom uvedeným nižšie týchto
pravidiel bude ustanovený náhradný výherca.

V prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého
konania zo strany niektorého účastníka či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, bude
tento účastník zo súťaže vylúčený.

Výherca súťaže - Výherca bude oslovený prostredníctvom facebook stránky, resp. emailom v deň žrebovania.
Prostredníctvom uvedených možností bude vyzvaný, aby potvrdil svoje kontaktné údaje. V prípade, že sa
usporiadateľovi nepodarí skontaktovať s výhercom do 7 dní, prebehne nové žrebovanie a bude určený náhradný
výherca. Ak nebude možné skontaktovať sa s náhradným výhercom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

Prevzatie/odoslanie výhry - Výhercovi výhru odošleme poštou, resp. dohodneme prevzatie na jednej z prevádzok
predajnej siete Digitall.sk.

Súhlas s pravidlami a Ochrana osobných údajov - Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj výslovný
súhlas s týmito pravidlami a súčasne dáva svoj výslovný súhlas usporiadateľovi:

• so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu: meno a prvá iniciála priezviska
• s bezplatným uverejnením svojej fotografie z odovzdania výhry v oznamovacích prostriedkoch a
propagačných materiáloch usporiadateľa
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Zapojením sa do súťaže súťažiaci zároveň udeľuje usporiadateľovi súhlas na spracovanie ním
poskytnutých  osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.
Usporiadateľ je  oprávnený spracovávať osobné údaje na základe daného súhlasu po dobu
nevyhnutnú na naplnenie nižšie  uvedeného účelu a plnenie s tým súvisiacich povinností
vyplývajúcich z osobitných predpisov, maximálne  však po dobu 2 rokov od začatia súťaže, a to na
účel realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako  aj s tým súvisiacej prezentácie a
propagácie usporiadateľa, jeho produktov a služieb.

Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracovávaným osobným údajom všetky práva v zmysle § 28 a nasl.
zákona  o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje
dobrovoľne a je možné ho vo vzťahu k usporiadateľovi kedykoľvek bezplatne odvolať, a to písomnou
formou na adrese usporiadateľa.

Odvolaním súhlasu stráca usporiadateľ právo osobné údaje súťažiaceho ďalej spracovávať. Ak
bude súhlas  odvolaný výhercom predtým, než dôjde k uplatneniu, t.j odovzdaniu, výhry, stráca
výherca na výhru nárok.

Daň z výhry a poistné a zdravotné poistenie - Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry
podľa  platných predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré
sa prípadne  môžu vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej
zákonom stanovenej  výške. Prevádzkovateľ súťaže neberie na seba žiadnu zodpovednosť za
uhradenie dane vyplývajúce z  výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v
znení neskorších predpisov.

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo
inej  kompenzácie. V prípade, ak sa v priebehu alebo aj po skončení súťaže zistí, že účastník súťaže
konal v  rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade podozrenia z porušenia
pravidiel súťaže má  usporiadateľ právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.

Záverečné ustanovenia - Výmena výhry či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecnú výhru,
ako aj  vymáhanie účasti v súťaži či výhry právnou cestou nie je možné. Usporiadateľ si vyhradzuje
právo zmeniť  podmienky, resp. pravidlá súťaže počas jej priebehu, ako aj právo súťaž skrátiť,
odložiť, prerušiť alebo  zrušiť. Tieto pravidlá propagačnej súťaže nadobúdajú platnosť dňom
vyhlásenia propagačnej súťaže.  Účastníci propagačnej súťaže svojou účasťou v tejto propagačnej
súťaži vyjadrujú súhlas s týmito  pravidlami propagačnej súťaže. Účastníci propagačnej súťaže
svojou účasťou v tejto propagačnej súťaži  berú na vedomie, že na výhru nie je právny nárok.

V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa propagačnej súťaže sa budú
aplikovať  príslušné ustanovenia týchto pravidiel propagačnej súťaže.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 01.01.2023

Odkaz na originál úplných pravidiel bude počas súťaže uložený na webovom portáli usporiadateľa súťaže: www.digitall.sk/sutaz
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