STIERACIA SÚŤAŽ PRIMEROS 12-PACK
Nájdi 3x symbol darčeka a získaj skvelé ceny. Každý môže vyhrať!
Pozor: keď zotrieš viac než 3 polia, vypadávaš z hry.

Každý mesiac rozdávame 150 darčekov!
1. Kúp akékoľvek multibalenie Primeros 12-pack v novom dizajne. Na zadnej strane obalu
nájdes 8 stieracích polí.
2. Opatrne odkry 3 polia. Každý pack môže vyhrať, stačí správne mieriť. Ak si trafil(a) 3
rovnaké symboly, výhra je tvoja!
3. Pošli pack na adresu: „DK PRIMEROS“, DER KURIER Slovakia spol. s r.o.,
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava a nezabudni uviesť meno, adresu, email alebo telefón,
nech vieme, kam máme výhru poslať. Potom už si ťa náš darček nájde.

PRAVIDLÁ STIERACEJ SÚŤAŽE
Usporiadateľ súťaže: Primeros Prague a.s., Římská 103/12, 120 00 Praha 2, Česká
republika, IČO: 27209911 (ďalej len „Usporiadateľ“).
1. Doba trvania súťaže
Súťažná akcia s názvom „Primeros stieracia súťaž“ (ďalej len ako „Súťaž“)
bude realizovaná v termíne 1. 9. 2019 – 31. 12. 2022 (ďalej tiež „Doba trvania súťaže“) na
území Českej republiky a Slovenska.
2. Podmienky účasti
Účastníkom Súťaže sa stáva fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá v dobe konania
Súťaže zašle na adresu „DK PRIMEROS“, DER KURIER Slovakia spol. s r.o.,
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava výherné multibalenie Primeros 12-pack.
Výherným balením sa rozumie obal, kde sú na zadnej strane zotrené iba tri stieracie polia
a ostatné sú úplne nepoškodené. Nezotrené polia nesmú byť nijako poškodené,
poškriabané ani spriehľadnené atď. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sporné
prípady. Osoby mladšie ako 18 rokov musia mať však k účasti v Súťaži súhlas zákonného
zástupcu. Výhercom sa môže stať iba účastník s doručovacou adresou na území Českej
republiky alebo Slovenskej republiky. Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby
a zamestnanci Usporiadateľa ani osoby im blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka.
3. Mechanika
Súťažiaci zakúpi multibalenie Primeros 12-pack a na zadnej strane zotrie tri polia. Pokiaľ
sa objavia tri rozdielne symboly, balenie sa stáva nevýherným. Pokiaľ sa objavia tri
rovnaké symboly darčeka, súťažiaci pošle balenie starostlivo zabalené na adresu „DK
PRIMEROS“, DER KURIER Slovakia spol. s r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava.

Usporiadateľ odmení prvých 150 súťažiacich v mesiaci značkovým Primeros Post coitum
tričkom. Každý súťažiaci môže vyhrať za celú Dobu trvania súťaže iba raz.
4. Výhry
Súťaží sa celkom o 600 exkluzívnych Primeros Post-coitum tričiek.
5. Výherci
Výhercovia budú vyberaní Usporiadateľom podľa dátumu odoslania balíčka na adresu
„DK PRIMEROS“, DER KURIER Slovakia spol. s r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava.
Vyhráva prvých 150 súťažiacich každý mesiac. Výhra bude odoslaná na adresu
zaznamenanú ako „odosielateľ“ alebo inú adresu, ktorú odosielateľ do balíčka priloží
so žiadosťou o zmenu doručovacej adresy. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť
za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s priebehom doručovania výhier. Výhry nie je
možné vyplatiť alternatívne v hotovosti, ani ich nie je možné vymáhať súdne. Pokiaľ by
sa výhercom mal stať účastník, ktorý nemá doručovaciu adresu na území Českej
republiky alebo Slovenskej republiky, nie je možné mu výhru poskytnúť. Nevydané výhry
vrátane neudelených výhier z dôvodu nízkeho počtu súťažiacich prepadnú
Usporiadateľovi.
Výhra v Súťaži sa nebude realizovať v prípade, keď Usporiadateľ zistí alebo bude mať
oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného alebo nekalého konania
zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu
k získaniu výhry.
6. Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov
Zaslaním multibalenia Primeros 12-pack na adresu „DK PRIMEROS“, DER KURIER
Slovakia spol. s r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava vyjadruje účastník Súťaže
dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami Súťaže a súčasne udeľuje v súlade
s § 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
bezplatný súhlas so spracovaním osobných údajov a fotografií poskytnutých v rámci
projektu spoločnosti Primeros Prague a.s., Římská 103/12, 120 00 Praha 2, Česká
republika, IČO: 27209911, za účelom ďalšieho marketingového spracovania týchto
údajov, t. j. ponúknutie obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových
akciách správcu, zahrňujúce i zasielanie informácií a iných obchodných oznámení
prostredníctvom SMS správ, e-mailov, ako aj ďalších elektronických prostriedkov podľa
zákona č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb
a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti, v platnom znení,
a ďalej súhlas s použitím týchto údajov a fotografií v informačných prostriedkoch a na
webových stránkach správcu, pokiaľ je toto použitie v súvislosti s touto Súťažou, a to po
dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Účastník má právo prístupu k osobným údajom
a ďalšie práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Udelenie
súhlasu je dobrovoľné a tento súhlas môže byť kedykoľvek bezplatne na adrese
spracovateľa odvolaný. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním
obchodných oznámení je nevyhnutný pre účasť v projekte. Ak nedostane Usporiadateľ
súhlas alebo dostane žiadosť o výmaz z databázy, má toto automaticky za následok
zrušenie účasti príslušného účastníka v tejto Súťaži bez náhrady. Tento výslovný súhlas
Usporiadateľovi ako správcovi i spracovateľovi zahŕňa najmä súhlas: k použitiu
nasledujúcich osobných údajov Usporiadateľom: meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo

popisné, mesto/obec a PSČ), s prípadným zverejnením svojich osobných údajov
v rozsahu: meno, priezvisko a mesto/obec na výhernej listine.
7. Ďalšie dôležité podmienky súťaže
Získať výhru je možné iba do okamžiku ukončenia Súťaže. Účastníci Súťaže výslovne
súhlasia s tým, že Usporiadateľ Súťaže je oprávnený použiť bezplatne meno, priezvisko
a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch
Usporiadateľa v súvislosti s touto Súťažou a jeho výrobkami s tým, že môžu byť
zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy
účastníkov Súťaže v súlade § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v platnom znení, a to po dobu 5 rokov od ukončenia Súťaže. Účastníci sa Súťaže
zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné ani žiadne
iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom Súťaže nijako zaviazaný, účastníci
nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa než na tie, ktoré sú
uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie
účastníkov, u ktorých súťažného chovania sú zrejmé známky podvodného súťaženia
alebo iných praktík, či je tu akékoľvek iné dôvodné podozrenie zo zneužívania Súťaže.
Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch Súťaže (letáky, plagáty, webové
stránky a pod.) je len ilustračné a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe výhier.
Usporiadateľ Súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v Súťaži
a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke
so Súťažou spojenou. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo
Súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, konal v rozpore s dobrými
mravmi, snažil sa získať výhru podvodným spôsobom, využíval komunikačné prostriedky
k poškodzovaniu mena Usporiadateľa alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý,
a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť.

V Prahe dňa 1. septembra 2019

