
Štatút propagačnej súťaže „Hľadá sa Carmen“ 

organizátora DECODOM, spol. s r.o., ďalej len „Štatút“. 

 

I. Organizátor súťaže  

Súťaž „Hľadá sa Carmen“  (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť DECODOM, spol. s r. o. 

Sídlo: Pilská 7, 955 13 Topoľčany 

IČO: 36305073 

DIČ: 2020139572 

IČ DPH: SK2020139572 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 11727/N (ďalej ako „organizátor"). 

 

II. Termín konania súťaže  

Termín konania súťaže: 17. 6. 2021 – 15. 8. 2021  

 

III. Podmienky súťaže  

1. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto vlastní kuchyňu Carmen vyrobenú v závode Mier a stále ju aj 

vo svojej domácnosti používa. 

 

Súťaž má dve kategórie:  

- Facebook súťaž na fan page Decodom: podmienkou zaradenia do súťaže je zverejnenie fotografie 

kuchyne Carmen pod súťažným postom na fan page Decodom. 

 

- Súťaž o kuchyňu Smile: podmienkou zaradenia do súťaže je zaslanie fotografie kuchyne Carmen, 

ktorú súťažiaci vlastní a vyplnenie dotazníka na web stránke www.decodom.sk 

 

2. Jedna kuchyňa Carmen môže byť do súťaží prihlásená len jeden krát, môže byť prihlásená do 

obidvoch kategórií. 

 

3. Zaslaním fotografie do súťaže dáva súťažiaci súhlas s jej používaním na sociálnych sieťach, web 

stránke Decodom, v digitálnom marketingu, v plagátoch, letákoch, katalógoch, na obdobie 5 rokov. 

 

IV. Výhra a kontaktovanie výhercov  

1. Výhra- Facebook súťaž na fan page Decodom: prvých päťdesiat súťažiach, ktorí pridajú fotografiu 

kuchyne Carmen na fan page Decodom, získajú nákupnú poukážku v hodnote 10€ na nákup potravín. 

 

2. Výhra- Súťaž o kuchyňu Smile: jedna výhra- kuchyňa Smile v hodnote 800€.  

Zo všetkých súťažiach, ktorí vyplnili súťažný formulár na získanie kuchyne Smile, bude vyžrebovaný 



jeden výherca. Kuchyňu Carmen prihlásenú do súťaže si prevezme organizátor súťaže a použije ju na 

propagačné účely. Ak výherca hlavnej ceny odmietne výhru, bude vyžrebovaný ďalší výherca. 

 

3. Termín žrebovania:  33. týždeň 2021. 

 

4. Organizátor súťaže bude výhercu kontaktovať do 24 hodín od žrebovania. V prípade, ak sa výherca 

neozve a teda sa nepodarí s ním skontaktovať do 30 dní odo dňa zverejnenia výsledkov súťaže, výhra 

prepadne.  

5. Meno výhercu bude uverejnené na web stránke www.decodom.sk a sociálnych sieťach spoločnosti 

Decodom, k čomu účastníci dávajú účasťou v súťaži svoj súhlas.  

6. Organizátor súťaže, resp. osoba poverená prevádzkovateľom súťaže, ktorá bude  kontaktovať 

výhercov, oboznámi každého výhercu o spôsobe odovzdania výhry.  

7. Okrem výhry nemá výherca voči prevádzkovateľovi súťaže nárok na náhradu ďalších nákladov 

súvisiacich s vyplatením výhry. Výherca nemá voči prevádzkovateľovi súťaže právny nárok na zámenu 

výhry alebo výplatu jej hodnoty v inej forme. 

8. V prípade zistenia, že účastník konal v rozpore so súťažným poriadkom alebo nespĺňa/nespĺňal 

podmienky súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia súťažného 

poriadku má prevádzkovateľ súťaže právo, na základe vlastného uváženia, vylúčiť účastníka zo súťaže.  

 

V. Ochrana osobných údajov  

1. Každý účastník súťaže udeľuje prevádzkovateľovi:  

DECODOM, spol. s r. o. 

Sídlo: Pilská 7, 955 13 Topoľčany 

IČO: 36305073 

DIČ: 2020139572 

IČ DPH: SK2020139572 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 11727/N (ďalej ako „organizátor"). 

súhlas k spracúvaniu jeho osobných údajov zapojením sa do súťaže podľa podmienok uvedených 

v tomto súťažnom poriadku, a to v rozsahu verejného facebookového profilu prípadne fotografie na 

účel realizácie súťaže a zverejnenia výsledkov, meno, priezvisko, ulica, popisné číslo, mesto, PSČ, 

email a telefonický kontakt pre účely realizácie súťaže, a to až do vykonania všetkých úkonov 

potrebných pre ukončenie súťaže. Súhlas so spracúvaním osobných udeľuje  účastník 

prevádzkovateľovi na obdobie konania súťaže a tri mesiace po jej ukončení. 

2. V prípade výhry udeľuje účastník prevádzkovateľovi súhlas k spracúvaniu jeho osobných údajov 

v rozsahu meno, priezvisko, ulica, popisné číslo, mesto, PSČ, email a telefonický kontakt pre účely 

realizácie súťaže, a to až do vykonania všetkých úkonov potrebných pre ukončenie súťaže a 

odovzdania výhier.  



3. Právnym základom na spracúvanie poskytnutých osobných údajov je súhlas udelený účastníkom 

súťaže. Ak účastník odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov počas trvania súťaže, má to za 

následok automatické vyradenie účastníka zo súťaže.  

4. Súťažiaci nie je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi  svoje osobné údaje ani svoj súhlas s ich 

spracovaním za účelom uvedeným v tomto súťažnom poriadku a poskytnutie osobných údajov a 

súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné.  

5. Každý účastník má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od 

prevádzkovateľa súťaže prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo 

na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať 

proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať 

súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. 

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

6. Účastník je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným 

prevádzkovateľovi súťaže.  

7. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke 

www.decodom.sk. Zo strany prevádzkovateľa súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov 

účastníkov v zmysle platných právnych predpisov.  

 

VI. Výhry a daň z príjmov 

 

Výhry zo súťaže presahujúce sumu stanovenú zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v platnom 

znení (v čase vydania Štatútu 350,0 EUR vrátane DPH) sú predmetom dane z príjmu fyzických osôb 

a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona a ostatných právnych 

predpisov SR. Nepeňažná výhra, ktorú obdrží výherca predstavuje výhru pred zdanením. Nepeňažnú 

výhru si výherca zdaňuje osobne prostredníctvom daňového priznania. Peňažná výhra je zdaňovaná 

organizátorom súťaže podľa § 43 Zákona o dani z príjmov a to zrážkovou daňou. 

 

VII. Záverečné ustanovenia  

1. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť súťažný poriadok počas priebehu súťaže, ako aj 

právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.  

2. Tento súťažný poriadok nadobúda platnosť dňom vyhlásenia súťaže 17. 6. 2021.  

3. Ustanovenia tohto súťažného poriadku, prevádzkovanie súťaže, samotný jej priebeh, ukončenie a 

vyhodnotenie výsledkov súťaže sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  

4. Účastníci svojou účasťou v súťaži vyjadrujú súhlas s týmto súťažným poriadkom a zaväzujú sa ich 

plne dodržiavať.  

5. Účastníci svojou účasťou v súťaži berú na vedomie, že v súlade s § 845 Občianskeho zákonníka 

výhru nemožno vymáhať.  



6. V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa súťaže sa použijú príslušné 

ustanovenia súťažného poriadku.  

7. Súťažný poriadok bude zverejnený po celú dobu trvania súťaže na webovej stránke 

prevádzkovateľa súťaže www.decodom.sk. 

 

V Topoľčanoch, dňa 16. 6. 2021  

Decodom, s.r.o. 

 

 


