
Štatút súťaže na oficiálnej FB stránke: Chodník korunami stromov
VEREJNÉ

1. Usporiadateľ súťaže na FB Fanpage
 CHODNÍK KORUNAMI STROMOV s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava
IČO: 50 862 839

2. Termín konanie súťaže
Súťaž sa uskutoční v období stanovenom v súťažnom príspevku. V tomto termíne je možné
prihlásiť sa do súťaže.

3.Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Učastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov. Súťaž prebieha na sociálnej sieti 
Facebook, pričom sa vylučuje akékoľvek spájanie sa so značkou Facebook.

4.Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaze sa vyžaduje, aby oprávnený učastník súťaže splnil podmienky v stanovenom 
súťažnom príspevku.

5. Výhra
Výhra v súťaži je uvedená v súťažnom príspevku.

6. Určenie Výhercu a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude Výherca vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených
účastníkov z komentárov pod príspevkom. Oznámenie o Výhercovi súťaže bude zverejnené
na FB- fanpage Chodník korunami stromov. Výherca bude priamo kontaktovaný Organizátorom 
na ním uvedenoch kontakte. Ak Výherca nebude reagovať na oznamenie výhry do 14 dní a neprejaví 
záujem výhru si prevzdiať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej
dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou Výhercovi na náklady Spoluorganizátora.

8.Ochrana osobných údajov
Prehlasujeme, že Chodník korunami stromov s.r.o. ako správca osobných údajov učastníkov
súťaže (meno a priezvisko na profile) a Výhercov súťaže ( meno, priezvisko, adresa a tel. číslo
pre zaslanie ceny) spĺňa všetky zákonné povinnosti a pri spracovaní osobných údajov postupuje
v súlade s príslušnými právnymi predpismy Slovenskej republiky a legislatívou Európskej únie, najmä
v súlade  s Nariadením (EU) 2016/679, t.j. Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré 
vstupuje do účinnosti 25.05.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

9. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť
Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky na súťaži spôsobom sponzorovania,
podporovania, spravovania, alebo iného spájania sa s Facebookom.

V Bachledovej doline dňa 01.06.2020. 


