Štatút súťaže EMMA
s názvom „EMMA KOZMETICKÝ OBJAV 2018“
I. CIEĽ SÚŤAŽE
1. Cieľom spotrebiteľskej súťaže je podpora predaja a predovšetkým brandingu mesačníka
EMMA.
2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na celom území Slovenskej republiky na webovej
stránke www.pluska.sk/emma/kozmeticky-objav-2018.

II. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
1. Organizátorom súťaže je spoločnosť:
News and Media Holding, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 256 281,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.:
6074/B
(ďalej len „Organizátor“).
2. Partnerom súťaže je:
GLAMOUR Slovakia, s.r.o., Sládkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36049948
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: S.r.o, vložka
č.7272/S
(ďalej len „Partner č. 1“)
MIDIO, spol. s.r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 31346421
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: S.r.o., vložka č.4704/B
(ďalej len „Partner č. 2“)
III. TRVANIE SÚŤAŽE
1. Súťaž sa uskutoční v termíne od 6. 9. 2018 do 5. 12. 2018.

IV. VÝHRY V SÚŤAŽI
1. Partner č. 1 poskytol do súťaže tieto ceny:
(a) 50 x výhru 1. kola parfém VERSACE DYLAN (50 ml)
(b) 50 x výhru 2. kola parfém – bude upresnený
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(c) 50 x výhru 3. kola parfém – bude upresnený

2. Hlavná výhra: 12-dňová dovolenka na Kube pre 2 osoby v hodnote 3.496 € bez DPH vrátane
poplatkov okrem cestovného poistenia od cestovnej agentúry EOS v termíne od 20. – 31.
marca 2019. Vo všetkých vizuáloch (print, online) sa pracuje s ilustračnou fotografiou.
(ďalej len jednotlivo „výhra“ alebo spoločne „výhry“).
V. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
1. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
plne spôsobilá na právne úkony, ktorá najneskôr v prvý deň súťaže dosiahla vek aspoň 18
rokov (ďalej len „účastník). Organizátor si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek
výhry predložením dokladu totožnosti výhercu. Každý účastník sa môže zúčastniť na súťaži
výlučne za seba, zastúpenie účastníka inou osobou alebo konanie za inú osobu (bez ohľadu
na udelenie súhlasu) je vylúčené.
2. Zamestnanci organizátora, partnera, ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho
zákonníka sú z účasti na súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou
osobou, výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora. V prípade, že takáto
vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy
organizátora výhru organizátorovi vrátiť.
3. Účastník súťaže „EMMA KOZMETICKÝ OBJAV 2018“ sa zúčastňuje a zapája do súťaže
hlasovaním prostredníctvom online.
4. Organizátor si vyhradzuje právo preveriť a vylúčiť zaregistrovaných hlasujúcich v prípade
viacnásobného hlasovania z jedného počítača (IP adresy), pravidelného a neúmerného
hlasovania prostredníctvom scriptov, alebo ak užívateľ iným spôsobom poruší pravidlá
hlasovania.
5. Systém súťaže je opatrený vnútorným kontrolným mechanizmom proti zneužitiu skriptami
pre automatické spracovanie stránok, ktoré by mohli uskutočniť viacnásobné kliknutia
na jednu konkrétnu fotografiu. Každé konanie tohto charakteru bude zaznamenané a na
základe rozhodnutia organizátora môže byť užívateľ vyradený zo súťaže.
6.
7. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži prejavuje súhlas s pravidlami súťaže uverejnenými
v tomto štatúte, ktorý na začiatku súťaže organizátor uverejní na svojej stránke
www.pluska.sk/emma/kozmeticky-objav-2018.

VI. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Mesačník EMMA – EMMA KOZMETICKÝ OBJAV 2018
1. Základným predpokladom účasti v súťaži je online hlasovanie na webovej stránke
www.pluska.sk/emma/kozmeticky-objav-2018 v termíne od 6. 9. 2018 do 5. 12. 2018.
2. Účastníkom súťaže sa stane každý, kto zahlasuje v súťaži na webovej stránke.
www.pluska.sk/emma/kozmeticky-objav-2018. Výhry sú zobrazené taktiež vždy v aktuálnom
vydaní mesačníka EMMA, presnejšie vo vydaniach EMMA č. 10 a EMMA č. 11/2018. Vyhlásenie
výsledkov vo vydaní EMMA č. 12/2018.
3. Hlasovanie:
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a)
b)
c)

V každej kategórii je možné hlasovať za príslušný nominovaný produkt
Hlasovanie prebieha počas celého trvania súťaže, nominované produkty v jednotlivých
kategóriách sú nemenné počas celého trvania súťaže
Víťazným kozmetickým produktom sa stáva produkt s najvyšším počtom hlasov
spomedzi všetkých nominovaných produktov vo všetkých 16-tich kategóriách

4. Podmienky pre účasť:
a)
Registrácia na portáli www.pluska.sk/emma/kozmeticky-objav-2018
b)
Hlasovanie o najlepší kozmetický produkt vo všetkých kategóriách alebo ktorejkoľvek
c)
O ceny môže súťažiť iba účastník, ktorý sa zapojil splnením podmienok účasti
a súhlasil s marketingovým spracovaním dát.
5. Bodovanie produktov
Body môžu hlasujúci priradiť na www.pluska.sk/emma/kozmeticky-objav-2018
a)
Kozmetické produkty sú bodované kliknutím na štvorček pri danom produkte
užívateľom internetu
b)
Kliknutie na tlačidlo štvorček znamená priradenie bodu pre daný produkt
6. Výhry hlasujúci
a)
b)
c)

Víťazom s nárokom na cenu môže byť iba
pre zaradenie do súťaže o ceny.
Mesačné výhry - každý mesiac sa spomedzi
výhercov exkluzívneho parfumu VERSACE DYLAN
Na záver sa spomedzi všetkých hlasujúcich

účastník, ktorý splnil podmienky
všetkých hlasujúcich vyžrebuje 50
(50 ml) (výhra č. 1)
vyžrebuje výherca hlavnej ceny

7. Ochrana pred zneužitím:
Systém je opatrený vnútorným kontrolným mechanizmom proti zneužitiu skriptami
pre automatické spracovanie stránok, ktoré by mohli uskutočniť viacnásobné kliknutia
na jednu konkrétnu fotografiu. Každé konanie tohto charakteru bude zaznamenané a na
základe rozhodnutia organizátora môže byť užívateľ vyradený zo súťaže.
8. Hlasovanie:
a) Hlasuje sa v 16-tich kategóriách, v každej kategórii je nominovaná trojica produktov. Prvých
osem kategórií je zverejnených v 1. súťažnom kole a ďalších 8 kategórií v druhom kole
súťaže.
b) Jednotlivým nominovaným kozmetickým produktom sa počas trvania súťaže, 3 mesiacov
sčítavajú body na základe hlasovania verejnosti
c) Produkty v jednotlivých kategóriách zbierajú body priebežne od začiatku vstupu do súťaže
a celkový počet hlasov pre jednotlivé produkty určuje celkové umiestnenie.
9. Kategórie:
Kategória 1
Kategória 2
Kategória 3
Kategória 4
Kategória 5
Kategória 6
Kategória 7

–
–
–
–
–
–
–

Pleťový krém
Pleťový krém luxus
Očný krém
Očný krém luxus
Sérum
Sérum Luxus
Rúž
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Kategória
Kategória
Kategória
Kategória
Kategória
Kategória
Kategória
Kategória
Kategória

8 – Rúž Luxus
9 – Špirála
10 – Špirála luxus
11 – Očné tiene
12 – Očné tiene luxus
13 – CC krém
14 – CC krém luxus
15 – Mejkap
16 – Mejkap luxus

Účastník súťaže udeľuje výslovný súhlas organizátorovi súťaže na účely aktívneho oslovovania
a kontaktovania účastníka súťaže o aktuálnych ponukách, ako a komerčných informáciách
a to rôznymi formami a prostriedkami (napr. elektronickou poštou, smskou, telefonickým
oslovením, resp. inými primeranými formami marketingovej komunikácie).
Účastník súťaže udeľuje súhlas organizátorovi súťaže na spracúvanie osobných údajov
v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefónne číslo, na marketingové účely.
10. Žrebovanie výhercov súťaže „EMMA – Kozmetický objav 2018“ bude prebiehať
v pracovný deň, vždy deň po ukončení príslušného kola. Výhercovia budú uverejnení na
www.pluska.sk/emma/kozmeticky-objav-2018 a pravidelne aktualizovaní. Účastník súťaže
zvyšuje svoju šancu na výhru tým, čím častejšie hlasuje.
VII. DAŇ Z VÝHRY
1. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu podľa platných predpisov. V zmysle zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení pri poskytnutí peňažnej výhry alebo ceny
organizátorom súťaže je daň povinný zraziť organizátor súťaže a pri poskytnutí nepeňažnej
výhry alebo ceny organizátorom súťaže je daň povinný zaplatiť výherca súťaže. Výhry do 350
€ sú oslobodené od dane.
2. Ak hodnota výhry presiahne 350 €, účastník súťaže (výherca) je povinný podľa zákona
č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení platiť poistné na zdravotné poistenie
aj z tohto príjmu za podmienok uvedených v predmetnom zákone.
3. Účastník súťaže (výherca) je oprávnený prijatie výhry preukázateľne odmietnuť, a to
bezodkladne, ako sa o výhre dozvedel.
4. Za plnenie svojich daňových a odvodových povinností zodpovedá každý účastník súťaže
(výherca) sám. Organizátor žiadnym spôsobom neručí ani nezodpovedá za splnenie týchto
povinností zo strany účastníka súťaže (výhercu) a nie je povinný poučiť výhercu ohľadom
plnenia jeho daňových povinností nad rámec informácií uvedených v tomto štatúte súťaže.
5. Organizátor nie je povinný uskutočniť dodatočné žrebovanie výhercov v prípade odmietnutia
výhry výhercom.
VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA
1. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v súťaži. Výhru ani jej časť nie je možné zameniť za peniaze. Účastník súťaže
(výherca) nie je oprávnený požadovať výmenu predmetu výhry za inú vecnú výhru alebo za
akúkoľvek modifikáciu predmetu výhry. Výherca berie na vedomie, že predmet výhry nie je
možné reklamovať ani uplatňovať akékoľvek benefity alebo spotrebiteľské výhody inak
štandardne aplikovateľné u organizátora a/alebo partnera štandardne pri kúpe ich tovarov
alebo služieb.
2. Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže alebo mu nebude poskytnutá výhra, ak nespĺňa
podmienky účasti na súťaži, jeho konanie bude mať znaky zneužívania súťaže alebo znaky
podvodného súťaženia. Usporiadateľ môže vylúčiť účastníka zo súťaže aj v prípade, ak sa
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bude správať nedôstojne, agresívne alebo akýmkoľvek iným spôsobom bude konať proti
pravidlám slušného správania a občianskeho spolunažívania.
3. Počas preberania výhry a jej využívania je výherca povinný
pokyny organizátora, partnera, prípadne nimi poverenej osoby.

plne

rešpektovať

4. Účastník stráca nárok na hlavnú výhru, ak nesplní podmienky súťaže, stanovené
organizátorom súťaže. Účastník súťaže nemôže požadovať inú výhru, než aká mu bola
odovzdaná, ani si uplatňovať akékoľvek nároky vo vzťahu k účasti na súťaži. Podľa § 845 ods.
1 Občianskeho zákonníka nemožno výhry vymáhať.
5. Nepeňažné výhry zasielajú výhercom partneri súťaže. Organizátor nie je zodpovedný za
nedoručenie alebo za neodovzdanie výhier výhercom súťaže.
6. Prevádzkovateľ nezodpovedá účastníkovi súťaže za žiadne škody vzniknuté v súvislosti
s účasťou v súťaži.
7. Táto súťaž s poukazom na ust. § 3 ods. 4 písm. e) a § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
nie je hazardnou hrou.

IX. OSOBNÉ ÚDAJE
1. Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré
upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou
od 25. 5. 2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ako aj NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 201/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov
nájdete v dokumente „Zásady spracúvania osobných údajov“, ktorý je zverejnený na webovej
stránke www.pluska.sk/emma/kozmeticky-objav-2018.
X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť štatút, zmeniť pravidlá súťaže,
ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť kedykoľvek v priebehu súťaže.
Organizátor si takisto vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier. O akýkoľvek sporných
otázkach týkajúcich sa súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru bude s konečnou
platnosťou rozhodovať organizátor, s čím účastník bezvýhradne súhlasí.
2. Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich
dodržiavať. Ak sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok
na akúkoľvek výhodu, ktorá mu plynie zo súťaže, najmä nárok na výhru. V prípade
dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo ak bude účastník súťaže
akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno a povesť organizátora alebo ktoréhokoľvek
partnera má organizátor súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia vylúčiť
účastníka zo súťaže.
3. Každý je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu v sídle organizátora súťaže a na internetovej
stránke www.pluska.sk/emma/kozmeticky-objav-2018.
4. Tento štatút súťaže stanovuje pravidlá súťaže. V prípade
v informáciách týkajúcich sa súťaže je rozhodujúci tento štatút.

akýchkoľvek

rozporov

News and Media Holding, a. s.
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