Všeobecné pravidlá platné pre všetky súťaže usporadúvané na užívateľskom účte
https://www.facebook.com/iRobot na sociálnej sieti Facebook a na účte
https://www.instagram.com/irobotslovensko/ na sociálnej sieti Instagram

1. Usporiadateľom súťaží je spoločnosť:

Obchodné meno: Play Electronics, s.r.o.
Sídlo: Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina
IČO: 36 71 99 27
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o., vložka 18461/L
2. Súťaže nie sú prevádzkované, sponzorované ani spojené s Facebookom a Instagramom

a Facebook ani Instagram za ich priebeh neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaží sa
poskytujú Usporiadateľovi a spoločnosti Facebook a Instagram nebudú nijako
sprístupnené. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti týkajúce sa súťaží musia byť
smerované usporiadateľovi súťaže, nie Facebooku.

3. Konkrétne špecifické pravidlá pre jednotlivé súťaže, spôsob výberu výhercu/výhercov

a ceny v súťaži sa pri jednotlivých súťažiach môžu líšiť. Spôsob výberu vždy určujú
doplňujúce pravidlá uvedené v súťažnom príspevku.

4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo, bez nároku na náhradu, akciu a marketingovú súťaž

odložiť, prerušiť alebo zrušiť alebo jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celý
čas jej trvania a to tak, že každá táto zmena bude vyhlásená na facebookovom a
instagramovom profile Usporiadateľa, čím nadobúda účinnosť voči všetkým účastníkom
súťaže.

5. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže všetkých účastníkov, u ktorých

má na základe analýz administrátora užívateľského Facebook účtu alebo Instagram profilu
podozrenie, že sa počas súťaže dopustili manipulácií alebo konania, ktorého dôsledkom
môže byť poškodzovanie práv iných účastníkov súťaže a neobjektívnosť výberu víťaza
súťaže. Proti rozhodnutiu usporiadateľa sa nie je možné odvolať.

6. Registráciou do súťaže účastník berie na vedomie a výslovne vopred súhlasí s tým, že jeho

osobné údaje, ktoré poskytol vo virtuálnom priestore siete internet v súvislosti s účasťou
na súťaži budú pre potreby dosiahnutia zmyslu a účelu FB a IG súťaže spracované
Usporiadateľom.

7. Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných

údajov za účelom účasti v FB a IG súťaži, prípadného odovzdania výhry, riešenia otázok
súvisiacich s účasťou v súťaži a to počas 10 rokov od prihlásenia do Súťaže. Súhlas udeľuje
súťažiaci podľa zákona číslo : 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov ( ďalej len
„zákon“ ). Poskytnuté osobné údaje budú spracované v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska a prípadné ďalšie údaje pre konkrétnu
súťaž špecifické údaje zadané v súťažných pravidlách. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s
tým, aby nim poskytnuté osobné údaje boli počas vyššie uvedenej doby spracovávané v
rozsahu a k účelom vyššie uvedeným buď priamo usporiadateľom alebo prostredníctvom
tretích osôb poverených usporiadateľom v rozsahu a spôsobom daným zákonom. Osobné
údaje môžu byť odovzdané tretím osobám v súvislosti zo zasielaním, dopravou, alebo
odovzdaním výhier v súťaži.

8. Súťažiaci má právo súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomnou žiadosťou

doručenou na adresu sídla Usporiadateľa. Odvolanie súhlasu je nadobudne účinnosť v
momente jeho doručenia Usporiadateľovi. Odvolanie súhlasu v priebehu súťaže je bez
ďalšieho považované za rozhodnutie súťažiaceho ukončiť svoju účasť v súťaži . Súťažiaci má
ďalej právo prístupu k informáciám o spracovávaní údajov, ktoré sa ho týkajú, právo na ich
opravu, blokáciu a likvidáciu v plnom rozsahu práv daných zákonom.

9. Zverejnenie. V prípade ak sa súťažiaci stane víťazom/víťazmi Súťaže a výslovne vopred

súhlasí s tým, že v prípade, ak ho o to Usporiadateľ písomne požiada za účelom propagácie
súťaže a informovania verejnosti o jej výsledku a víťazoch poskytne okrem vyššie
uvedených osobných údajov Usporiadateľovi aj svoju fotografiu a prípadne krátke
interview na obrazovo zvukový záznam (video) z odovzdávania cien za víťazstvo v súťaži
a to vrátane súhlasu na ich použitie v rozsahu stanovenom v článku 7 až 9 tohto
dokumentu.

10. Ak súťažiaci súhlas vo vzťahu k osobným údajom, fotografiám a obrazovo zvukovým

záznamom odvolá v čase, kedy už boli podľa týchto Pravidiel zverejnené, nie je možné sa
voči Usporiadateľovi domáhať odstránenia zverejnenia, ktoré už nie je v jeho dispozícii
(najmä zverejnenie v médiách vlastnených subjektmi odlišnými od Usporiadateľa).

11. Pre získanie informácií týkajúcich sa bezpečnosti ochrany osobných údajov, postupu ich

užívania a využitia práv subjektu osobných údajov, môže Súťažiaci kontaktovať
Usporiadateľa na adrese: Play Electronics, s.ro., Prielohy 1166/1D, 010 01 Žilina

12. Odoslaním príspevku do súťaže, pokiaľ by bol príspevok autorským dielom, udeľuje každý

súťažiaci usporiadateľovi v rámci súťaže nevýhradnú, prevoditeľnú, bezodplatnú, územne,
množstvovo, časovo a technologicky neobmedzenú licenciu na použitie všetkých
príspevkov a ďalšieho obsahu, a to na obdobie trvania majetkových práv autora či vlastníka
tohto duševného vlastníctva a pre všetky možné účely použitia (ďalej len „Licencia“)
vrátane práva jeho príspevok kedykoľvek upraviť, pozmeniť alebo použiť spolu s iným
dielom (t. j. použitie diela najmä všetkými spôsobmi ) v zmysle platného Autorského
zákona. Súťažiaci zodpovedá za to, že zaslaním súťažného príspevku a jeho zverejnením na
Facebooku a Instagrame nebudú porušené autorské ani žiadne iné práva tretích osôb.

13. Súťažné príspevky nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi, nesmú porušovať právny

poriadok Slovenskej republiky a nesmú neoprávnene zasahovať do práv a právom
chránených záujmov tretích osôb. Takisto nesmú poškodzovať práva a dobré meno
Usporiadateľa. Takéto príspevky budú zo súťaže vyradené.

14. Zo všetkých súťaží sú výslovne vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom

pomere k spoločnosti Usporiadateľa, sú osobami blízkymi jeho zamestnancom alebo
členom štatutárneho orgánu alebo osoby s týmito osobami inak personálne alebo
majetkovo prepojené.

15. Na súťaži sa môžu zúčastniť plnoleté fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré majú plnú

spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

16. Výherca a organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej

dohode nedôjde, výhra bude zaslaná prepravou prostredníctvom poštového podniku
výhercovi na náklady organizátora. Vyžrebovaný výherca berie na vedomie, že v prípade,
ak zásielku s výhrou neprevezme, stráca na výhru nárok a výhra prepadá v prospech
organizátora.

17. Zapojením sa do súťaže účastník automaticky, bez výhrad a podmieňovania súhlasí s týmito

pravidlami.

V Žiline, dňa 1.1.2021

