
Podmienky propagačnej súťaže  
vydané v zmysle §§ 845 a nasl. a §§ 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení v spojení s § 3 ods. 5 

zákona č. 171/2005 Z.z. v platnom znení 

(ďalej len „Podmienky“) 

 

I. Účel propagačnej súťaže 

1.1. Názov propagačnej súťaže je ,,dm ženský beh“ (ďalej aj ako „Súťaž“). Účelom 

organizovania uvedenej Súťaže je oboznámenie zákazníkov so spustením registrácie k dm 

ženskému behu.  

II. Vyhlasovateľ a zmluvný partner Súťaže 

2.1. Vyhlasovateľom propagačnej súťaže je spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o., so sídlom Na 

pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31 393 781, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 8828/B (ďalej len „Organizátor“). Zmluvným 

partnerom propagačnej súťaže je spoločnosť BE COOL, s. r. o., Nevädzová 6, 821 01 

Bratislava, IČO: 35 751 452 , zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom 

Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. . 17768/B 

 (ďalej len „Partner“). 

2.2. Súťaž sa na základe týchto Podmienok uskutoční výlučne na území Slovenskej republiky. 

2.3. Súťaž je určená pre fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré v čase 

začatia Súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony (ďalej len „Účastník“). 

Účastník je povinný v celom rozsahu dodržiavať tieto Podmienky Súťaže zverejnené na 

internetovej stránke www.dm-zenskybeh.sk. Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec 

Vyhlasovateľa alebo Partnera a ich blízke osoby. Blízkou osobou sa rozumie osoba uvedená v 

ustanovení § 116 Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení.  

 

III. Začiatok a ukončenie Súťaže 

3.1. Súťaž s názvom ,,dm ženský beh“ sa uskutoční v termíne od 01.06.2017 do 30.06.2017 

(vrátane). 

 

IV. Prihlásenie sa do Súťaže a pravidlá žrebovania  

4.1. Nástrojom, prostredníctvom ktorého sa Účastník bude môcť zúčastniť Súťaže, bude  

elektronický formulár umiestnený na internetovej stránke www.dm-zenskybeh.sk 

Organizátora. 

 

4.2. Podmienkou účasti v Súťaži bude vyplnenie elektronického formuláru Organizátora 

v termíne Súťaže. 

 

4.3. Účastník Súťaže vyplní v elektronickom formulári svoje osobné údaje a to v rozsahu meno 

a priezvisko a emailová adresa (ďalej len „Osobné údaje“). Takto vyplnené Osobné údaje 

musia byť vyplnené pravdivo a úplne a musia byť identické s dokladom totožnosti. Následne 

potvrdí pravidlá súťaže cez zaškrtávací box a až potom bude zaradený do žrebovania. 

Udelením súhlasu s Podmienkami Súťaže vyjadruje Účastník Súťaže súhlas s ich obsahom 

a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať. 

http://www.dm-zenskybeh.sk/


4.4. Výhercovia (10 výhercov) budú o výhre upozornený emailom.   

 

V. Výhry 

5.1. Cenou do súťaže je 10 ks voucherov na dĺžku trate podľa vlastného výberu.  

5.2. Výherné vouchre zabezpečí Partner Súťaže a doručí do stanoveného termínu 

Organizátorovi. 

5.3. Odosielanie bude zabezpečené zo strany organizátora e-mailovou formou. 

 

VI. Žrebovanie 

6.1. Žrebovanie výhier bude prebiehať 02.07.2017. Žrebovanie bude zabezpečené 

elektronicky zo strany Organizátora. 

6.2. Do žrebovania budú zaradení Účastníci, ktorí vyplnia všetky povinné polia elektronického 

formulára.  

6.4. Mená výhercov budú zverejnené na internetovej stránke www.dm-zenskybeh.sk v priebehu 

dňa 03.07.2017. Výhercovom Súťaže budú výhry priamo poslané na adresu, ktorú Účastník 

uviedol v elektronickom formulári. V prípade, že si Účastník Súťaže neprevezme svoju výhru v 

príslušnej lehote, ktorá bude zverejnená s menami výhercov v priebehu dňa 03.07.2017, 

prepadá takáto výhra v prospech Vyhlasovateľa Súťaže. Vyhlasovateľ nezodpovedá za škodu, 

stratu a iné znehodnotenie výhry pri jej preprave, a nie je povinný takto spôsobené škody 

uhradiť alebo poskytnúť Účastníkovi, ktorému výhra patrí, žiadnu náhradu. 

 

VII. Účasť v Súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov 

7.1. Účastník Súťaže zároveň svojou účasťou v Súťaži udeľuje Vyhlasovateľovi a Partnerovi svoj 

výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov 

uvedených v bode 4.3. Podmienok v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 

údajov (ďalej len „ZoOÚ“). Účelom tohto súhlasu je jednak prevádzkovanie Súťaže (napr. 

zaslanie výhier výhercom Súťaže, zverejnenie mien a priezvisk výhercov Súťaže 

v oznamovacích prostriedkoch, na vyššie uvedenej internetovej stránke Vyhlasovateľa) 

a jednak marketing (reklamné a propagačné účely) Vyhlasovateľa. Udelením súhlasu súhlasí 

Účastník so zasielaním obchodných ponúk Vyhlasovateľa.  

7.2 Súhlas Účastníka na spracovanie jeho osobných údajov je dobrovoľný. V prípade súhlasu 

na účely marketingu je možné tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom 

oznámenia adresovanému Vyhlasovateľovi Súťaže. V prípade súhlasu na účely prevádzkovania 

Súťaže je platnosť súhlasu podmienkou účasti v Súťaži. 

7.3. Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracovaním osobných 

údajov boli tieto bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Vyhlasovateľa a Partnera z dôvodu 

hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, s výnimkou podľa § 17 ods. 2 ZoOÚ. 

7.4. Ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov Účastníkov, vrátane 

poučenia o jeho právach v súvislosti so Súťažou, sú v zmysle § 15 ods. 1 a 8 ZoOÚ dostupné na 

internetovej stránke Vyhlasovateľa www.dm-zenskybeh.sk. 

  

http://www.dm-zenskybeh.sk/
http://www.dm-zenskybeh.sk/


VIII. Propagácia Súťaže 

8.1. Zverejnenie a propagácia Súťaže potrvá v určenom čase od 01.06.2017 do 30.06.2017 

(vrátane) na internetovej stránke www.dm-drogeriemarkt.sk a na fanúšikovskej stránke 

Vyhlasovateľa https://www.facebook.com/dm.Slovensko na Facebook-u. V prípade záujmu 

o bližšie informácie týkajúce sa Súťaže môžu Účastníci volať na zákaznícku linku Vyhlasovateľa 

0800 111 881. 

 

IX. Osobitné ustanovenia 

9.1. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom Vyhlasovateľa alebo Partnera Súťaže, 

alebo osobou im blízkou, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy Vyhlasovateľa 

vrátiť, resp. nahradiť Vyhlasovateľovi všetky náklady spojené s obstaraním príslušnej výhry. 

9.2. Vyhlasovateľ Súťaže nemá voči Účastníkovi Súťaže žiadny nárok na úhradu nákladov 

spojených so Súťažou, a zároveň nehradí Účastníkovi Súťaže žiadne náklady, ktoré mu týmto 

vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži alebo v súvislosti s výhrou v Súťaži. Vyhlasovateľ 

Súťaže nezabezpečuje zdanenie výhier a táto povinnosť môže výhercovi vzniknúť podľa 

daňových právnych predpisov platných a účinných v čase výhry/v čase  odovzdania výhry. 

9.3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v Súťaži nemožno vymáhať. 

Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo 

väčšom množstve ako určí Vyhlasovateľ, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry 

peňažné plnenie. Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky 

súvisiace s výhrou a jej užívaním. 

9.4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo Podmienky Súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, 

predĺžiť či bez náhrady ukončiť, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. vyššia moc, 

technické problémy). Zmeny Podmienok Vyhlasovateľ zverejní rovnakým spôsob ako pôvodné 

Podmienky. 

 

 

X. Záverečné ustanovenia 

10.1. Podmienky Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom spustenia Súťaže na 

internetovej stránke www.dm-drogeriemarkt.sk, teda 01.06.2017. 

10.2. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými 

ustanoveniami právnych predpisov SR, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., 

Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

10.3. V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia Podmienok nie je dotknutá platnosť 

ostatných ustanovení. Prípadne neplatné ustanovenie sa Vyhlasovateľ zaväzuje nahradiť 

novým ustanovením, ktoré bude svojím obsahom a účelom najviac zodpovedať príslušným 

ustanoveniam platných právnych predpisov SR. 

 

V Bratislave dňa 01.06.2017 

 

Vyhlasovateľ: 

http://www.dm-drogeriemarkt.sk/
https://www.facebook.com/dm.Slovensko
http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=2354&pr=0.1&w_id=4099&tstamp=1351860606&pid=1321&cd=4f119c20020ca0efb28ba6adcc151535&f=1
http://www.dm-drogeriemarkt.sk/


dm drogerie markt, s.r.o. 

 

Partner: 

BE COOL, s.r.o. 

 


