Štatút súťaže Austrotherm chytrý kvíz
Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže „Austrotherm chytrý kvíz“ a je jediným
záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž (ďalej len „štatút“).
I. Účel a predmet súťaže
1) Cieľom súťaže je podpora značky Austrothermtak u zákazníkov, ako aj u koncových
spotrebiteľov, rozvoj komunikácie v online prostredí a tiež zvýšenie záujmu o produkty
Austrotherm a problematiku zatepľovania a izolačných riešení z polystyrénu.
2) Predmetom súťaže sú správne odpovede na otázky v kvíze z oblasti zatepľovania
a izolačných riešení z polystyrénu a Austrotherm produktov.
II. Organizátor súťaže
1) Organizátor súťaže je spoločnosť Austrotherm, s. r. o. so sídlomMagnetová 11,831 04
Bratislava Slovensko, IČO:17316189, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 612/B, (ďalej len „Austrotherm“ alebo „organizátor“).
2) Zabezpečenie a administráciu cien realizuje organizátor.
III. Termín konania súťaže
1) Súťaž bude prebiehať v období od 1.8.2022 do 16.9.2022 vrátane.
2) Žrebovanie výhercov týždenných výhier sa uskutoční 19. 9. 2022
3) Žrebovanie výhercov mesačných výhier sa uskutoční 19. 9. 2022.
4) Týždenné a mesačné výhry budú výhercom zaslané prostredníctvom pošty doporučene
do 30 dní odo dňa ich vyžrebovania.
IV. Podmienky účasti v súťaži, priebeh súťaže
1) Súťaž prebieha elektronicky v dobe stanovenej štatútom na území Slovenskej republiky.
2) Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba (občan)staršia ako 18 rokov, ktorá má
v čase konania súťaže trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
3) Do súťaže vstupuje účastník zodpovedaním otázok z kvízu o Austrotherme
a zatepľovaní, ktorý bude uverejňovaný na internetovej stránkewww.reflex.austrotherm.sk
4) Spolu kvíz obsahuje 10 otázok.
5) Každý súťažiaci môže kvíz hrať bez obmedzenia počtu opakovaní.
6) Do žrebovania o týždenné a mesačný výhry bude zaradený každý kontakt (aj rovnaký)
získaný za správne odpovedanie v kvíze, kde musí mať aspoň 7 správnych odpovedí z 10
otázok.
7) Splnením podmienok uvedených v článku IV. nevzniká právny nárok na výhru.
V. Výhry
1) Výhry sú rozdelené na týždenné výhry a mesačné výhry.
2) Týždenné výhry, z ktorých sa žrebujú výhercovia 19.9. sú:
Šiltovky 80 ks
Slnečné okuliare 80 ks
Plážová osuška 80 ks
Chladiaci obedár 80 ks
Termotaška 80 ks.

3) Spolu môže byť odmenených týždennými výhrami až 400 výhercov. V prípade nižšieho
počtu účastníkov kvízu si organizátor súťaže zvyšné výhry ponechá.
4) Vylosovanie výhier bude robené osobne zástupcami spoločnosti Austrotherm.
5) Mesačných výhier je spolu 42 ks a bude vyžrebovaných 42 výhercov v jednom žrebovaní
19. 9. 2022.
6) Výhry do mesačného žrebovania sú:
20x zmrzlinovač
20x online poukážky na nákup tovaru v hodnote 40 eur
2x dovolenkový voucher v hodnote 350 eur
7) Organizátor si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier.
VI. Ochrana osobných údajov
1) Ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže, Vaše osobné údaje poskytujete spoločnosti
Austrotherm, s. r. o. so sídlom Magnetová 11, 831 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 17316189,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č.
612/B
2) Zapojenie sa do súťaže je výlučne dobrovoľné a záleží na rozhodnutí Účastníka.
Zapojením sa do súťaže Účastník súhlasí s pravidlami súťaže. Zároveň Účastník berie na
vedomie a súhlasí, že organizátor ako prevádzkovateľ podľa Všeobecného nariadenia o
ochrane osobných údajov (GDPR) bude pre účely realizácie súťaže spracúvať jeho osobné
údaje v rozsahu: (i) meno a priezvisko (ii) emailová adresa poskytnutá pri účasti v kvíze, (iii)
poštová adresa na zasielanie výhry v rozsahu ulica, číslo domu, PSČ, obec/mesto (ďalej len
„osobné údaje“). Ak sa Účastník stane výhercom súťaže, organizátor bude spracovávať aj
ním uvedenú adresu a telefonický kontakt potrebné pre doručenie výhry. Právny základom
spracovávania je teda súhlas Účastníka ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a)
GDPR, ktorý je vyjadrený zapojením sa do vyhlasovanej súťaže. Osobné údaje budú
spracovávané za účelom účasti Účastníka v súťaži, vyhodnotenia priebehu súťaže,
vyhlásenia jej výsledkov a doručenia výhry.
3) Osobné údaje budú spracovávané po dobu, po ktorú bude trvať účel ich spracovávania,
najdlhšie však po dobu jedného roka po skončení súťaže. Účastník môže svoj súhlas so
spracovávaním osobných údajov kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na
zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním e-mailom zaslaným na
adresu: marketing@austrotherm.skalebo písomne na adrese: Austrotherm, s. r. o.,
Magnetová 11, 831 04 Bratislava. Účastník berie na vedomie, že odvolaním jeho súhlasu so
spracovávaním osobných údajov nebude jeho ďalšia účasť v súťaži resp. odovzdanie výhry
objektívne možné.
4) Na spracovávaní osobných údajov sa môžu podieľať aj tzv. sprostredkovatelia, ktorí
zabezpečujú marketingovú podporu organizátora a tiež doručovacie spoločnosti
zabezpečujúce doručenie výhry výhercovi.
5) Pre prípad, že sa Účastník stane výhercom súťaže, Účastník zároveň udeľuje
organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska na stránke
reflex.austrotherm.sk a na facebooku austrotherm.sk. Účastník tiež súhlasí, že organizátor
a/alebo doručovateľ výhry ho bude v súvislosti s výhrou a jej doručením kontaktovať
elektronickými prostriedkami (e-mailom).
6) Účastník ako dotknutá osoba má právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej)
žiadosti na prístup k svojim údajom podľa čl. 15 GDPR; (ii) na opravu nesprávnych, resp.
doplnenie neúplných údajov; (iii) vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
alebo v prípadoch a za podmienok uvedených v čl. 17 GDPR, (iv) obmedzenie spracúvania
podľa čl. 18 GDPR; (iv) získať údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi a právo preniesť tieto
údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR; (v) namietať
podľa čl. 21 GDPR. Svoje práva môžete uplatniť elektronicky e-mailom zaslaným na
adresu: marketing@austrotherm.skalebo písomne na adrese: Austrotherm, s. r. o.,
Magnetová 11, 831 04 Bratislava

7) Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov máte právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk .
VII. Zverejnenie výhercov
1) Zverejnenie výsledkov žrebovania sa uskutoční do troch nasledujúcich pracovných dní po
žrebovaní výhercovv termínoch v zmysle článku III.body 2) a3) tohto štatútu ich zverejnením
na stránke www.reflex.austrotherm.sk
2) V prípade nemožnosti kontaktovať výhercu kvôli nesprávnym osobným údajom alebo ak
výherca neprevezme výhru (odmietne výhru prevziať, alebo po dvoch pokusoch nebude
možné výhru doručiť poštou alebo elektronicky) výhra prepadá v prospech organizátora.
VIII. Osobitné ustanovenie
1) Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v súťaži alebo získaním výhry.
2) Na výhru nemá súťažiaci právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je
možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Výherca mesačnej výhry si môže
uplatniť nárok na výhru najneskôr do 30.11.20122. Súťaž sa riadi platnými zákonmi
Slovenskej republiky, a vymáhanie účasti v súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené (§
845 Občianskeho zákonníka). Výhru nie je možné preplatiť v peniazoch. Táto súťaž nie je
hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019Z.z. o hazardných hrách. Táto súťaž je len
propagačnou súťažou, ktorá slúži len na podporu predaja tovarov a služieb organizátora.
Táto súťaž nie je verejnou súťažou (podľa ust. § 847 až 849 občianskeho zákonníka) ani
verejným prísľubom (podľa ust. § 850 až 852) ani obchodnou verejnou súťažou (281 až 288
obchodného zákonníka.)
3) Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri
prenose dát elektronickými prostriedkami.
4) Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami
uvedenými v tomto štatúte súťaže. V prípade rozdielu medzi štatútom a akýmkoľvek iným
oznamom o súťaži má prednosť tento štatút.
5) Organizátor vylúči zo súťaže účastníka, ktorý nesúhlasí so svojou účasťou v súťaži a
požiada o to organizátora.
6) Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré
súvisia s usporiadaním súťaže, a to vrátane, prerušenia, predĺženia alebo zrušenia súťaže,
alebo zmeny a úpravy štatútu súťaže. Pokiaľ organizátor príjme rozhodnutie uvedené v
predchádzajúcej vete, zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu
týchto pravidiel.
7) Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok účasti v
súťaži zo strany účastníkov súťaže a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie účastníka súťaže z
účasti v súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich; (ii) nepriznanie nároku na výhru,
pokiaľ sa organizátorovi súťaže nepodarí úspešne skontaktovať s vyžrebovaným účastníkom
v zmysle týchto pravidiel; (iii) nepriznanie nároku na výhru, pokiaľ si vyžrebovaný účastníkvýherca súťaže neprevezme výhru do 30 dní od dňa odoslania výhry; (iv) nepriznanie nároku
na výhru, a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené
dodatočne (po určení účastníka súťaže za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr
však k momentu odovzdania, resp. poskytnutia výhry. Výherca nemá právny nárok na
zámenu výhry (ceny) alebo výplatu jej hodnoty inou formou peňažnej alebo inej kompenzácie
alebo na výhru s inou ako poskytnutou špecifikáciou uvedenou v článku V tohto štatútu.

8) Organizátor nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska výhercu, ak mu
táto zmena nebola výhercom riadne a včas oznámená, rovnako ako v prípade neprítomnosti
výhercu na adrese, ktorú mu výherca oznámil, ani za stratu, poškodenie, zničenie či
nedoručenie výhry alebo jej doručenie až po lehote stanovenej v týchto pravidlách
spôsobené zo strany pošty či iného prepravcu.
9) Organizátor oznamuje účastníkom spotrebiteľskej súťaže, že výhry sú predmetom dane z
príjmov. Ak hodnota výhier presiahne zákonom stanovenú hodnotu príjmov oslobodených od
dane, t.j. 350,- EUR vrátane DPH, je výherca povinný zaplatiť daň z príjmov v zmysle platnej
právnej úpravy SR.
10) Právne vzťahy týmto Štatútom neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
11) Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 12. 9. 2022.

