Štatút spotrebiteľskej súťaže
„Naše najlepšie“
Preambula
Účelom štatútu je záväzne upraviť pravidlá spotrebiteľskej súťaže s výrobkami značky Naše najlepšie
(ďalej len “súťaž”). Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá
uvedenej spotrebiteľskej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky tejto súťaže
(ďalej len „štatút“).
Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účelom súťaže je zvyšovať informovanosť verejnosti a budovať imidž spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako
aj propagovať výrobky značky Naše najlepšie.
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Organizátor súťaže a zmluvní partneri:
Organizátorom súťaže je spoločnosť SLOVNAFT, a. s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12
Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č.: 426/B (ďalej len „organizátor“).
Technickým realizátorom súťaže je spoločnosť dotcom.sk s.r.o., so sídlom Prístavná 10,
Bratislava 821 09 , IČO: 46 636 706, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 80980/B (ďalej len „technický realizátor“).
Obdobie a miesto konania súťaže:
Súťaž sa uskutoční v období odo dňa 11.08.2016 od 00:01:00 hod. do dňa 15.09.2016 do
23:59:59 hod. na webovej stránke www.nasenajlepsie.sk/sutaz
(ďalej ako „webová stránka“).
Všetky aktuálne informácie o súťaži (novinky, zmeny a iné) sa zverejňujú na webovej stránke
www.nasenajlepsie.sk v zmysle bodov 8.2 a 8.3 štatútu.
Podmienky účasti v súťaži:
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 15 rokov s trvalým pobytom na území
Slovenskej republiky (ďalej ako “súťažiaci“ alebo „účastník súťaže”), ktoré splnia podmienky
stanovené štatútom súťaže.
Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú zamestnancami organizátora alebo technického reali
zátora. Súťaže sa ďalej nemajú právo zúčastniť blízke osoby (§116 zákona č. 40/1964 Zb. Ob
čiansky zákonník v znení neskorších predpisov) osôb uvedených v predchádzajúcej vete.
Ak sa preukáže, že výherca je osobou, ktorá nemala právo zúčastniť sa súťaže alebo nespĺňa
podmienky súťaže, výhra sa mu neodovzdá a ostáva majetkom organizátora. V prípade ak
osoba, ktorá nemala právo zúčastniť sa súťaže už výhru prevzala, je povinná na základe
písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť, respektíve nahradiť organizátorovi
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plnú hodnotu príslušnej výhry.
Osoby svojou účasťou v súťaži potvrdzujú, že:
a) súhlasia s podmienkami súťaže uvedenými v štatúte a zaväzujú sa, že ich budú v plnej miere
dodržiavať,
b) svoju účasť v súťaži budú uskutočňovať vo vlastnom mene a na vlastný účet,
c) sú si vedomí skutočnosti, že organizátor zasiela výhry v súťaži iba v rámci Slovenskej
republiky,
sú si vedomí skutočnosti, že do súťaže môže zapojiť iba jedenkrát a v súťaži môžu vyhrať iba
jedenkrát.
Pravidlá zapojenia sa do súťaže
Do súťaže sa súťažiaci zapojí tak, že:
(a) súťažiaci navštívi webovú stránku www.nasenajlepsie.sk, podstránku „Súťaž“, a
(b) v hracej časti webovej stránky si ľubovoľne vyberie z rotujúcich fotografií produktov a systé
mom „potiahni a pusti“ ich vloží do troch polí nižšie na to určených, a
(c) vyplní registračný formulár, ktorý sa zobrazí po kliknutí na aktívne tlačidlo, t.j. uvedie svoju
e-mailovú adresu. Súťažiaci bude v súťaži registrovaný pod e-mailovou adresou, ktorú uvie
dol v registračnom formulári bezprostredne po úspešnom odoslaní registračného
formulára, avšak len za predpokladu vyjadrenia súhlasu s podmienkami súťaže, t.j. zapoje
ním sa a prípadnou výhrou v súťaži za podmienok stanovených týmto štatútom.
Každý súťažiaci, t.j. fyzická osoba spĺňajúca podmienky podľa čl. 3 štatútu sa do súťaže môže
registrovať len raz. To znamená, že jedinečná registrovaná emailová adresa sa v databáze
súťažiacich môže nachádzať jedenkrát.
Výhercovia budú žrebovaní zo všetkých registrovaných súťažiacich po skončení súťaže.
Mailové adresy vyžrebovaných výhercov budú zverejnené na webovej stránke
www.nasenajlepsie.sk/sutaz. Výhry sú nasledovné: 3ks produktov z ponuky Naše
Najlepšie podľa vlastného výberu pre desiatich vyžrebovaných výhercov. Hlavná výhra je
celodenná zážitková exkurzia na Farme Východná pre jedného vyžrebovaného výhercu
(Dopravu na miesto Farma Východná si výherca zabezpečuje samostatne).
O výhry sa súťažiaci môže uchádzať len ak splní podmienky účasti v súťaži a zapojí sa do
súťaže v súlade s pravidlami stanovenými týmto štatútom.
Všetky osoby zapojené a registrované podľa čl. 4. štatútu a zapojené do súťaže o výhry
musia spĺňať podmienky účasti podľa čl. 3. štatútu.
Každý súťažiaci, t.j. fyzická osoba spĺňajúca podmienky podľa čl. 3 a 4 štatútu, môže v súťaži
získať len jednu výhru. Viacnásobná výhra v súťaži sa vylučuje.
Výhry, spôsob odovzdania výhier:
Po skončení súťaže, najneskôr 20.9.2016 budú vyžrebovaní všetci výhercovia v súťaži. Prvý
vyžrebovaný výherca získa hlavnú výhru a ďalších 10 výhercov získa produkty. Žrebovať sa
bude zo všetkých registrovaných súťažiacich, ktorí sa registrovali do súťaže počas jej trvania.
Odmenení budú spolu 11 náhodne vyžrebovaní výhercovia. Výhercovia budú informovaní o
vzniku nároku na výhru do 5 pracovných dní odo dňa žrebovania prostredníctvom emailovej
adresy zadanej výhercom v registračnom formulári a budú vyzvaní na zaslanie kontaktných
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údajov v rozsahu vlastné meno a priezvisko súťažiaceho, telefónne číslo a adresa v rámci
Slovenskej republiky, na ktorú má byť výhercovi výhra doručená. Výhercovia majú na zasla
nie/potvrdenie správnosti kontaktných údajov 5 kalendárnych dní, ktoré plynú od momen
tu odoslania kontaktného emailu zo strany technického realizátora. Ak súťažiaci na oznáme
nie o nároku na výhru počas týchto 5 pracovných dní neodpovie t.j. nezašle/nepotvrdí kon
taktné údaje v súlade s bodom 7.2 štatútu, jeho nárok na výhru zaniká a organizátor je
oprávnený rozhodnúť o ďalšom postupe.
Kontaktné údaje poskytnuté súťažiacim v súťaži slúžia pre identifikáciu súťažiaceho, pre
účely vyhodnocovania a zverejnenia výhercov súťaže, odovzdanie a doručenie výhier ako aj
uľahčenie komunikácie organizátora so súťažiacimi. Prostredníctvom kontaktných údajov
súťažiaceho sa pri preberaní výhry bude overovať správnosť a platnosť údajov poskytnutých
účastníkom súťaže. Zoznam emailových adries všetkých vyžrebovaných súťažiacich bude
zverejnený na webovej stránke www.našenajlepšie.sk/súťaž tak, ako boli uvedené v regis
tračnom formulári. Výhry budú zaslané vyžrebovaným súťažiacim na poštovú adresu na
chádzajúcu sa v Slovenskej republike formou doporučenej zásielky, doručovanej Slovenskou
poštou alebo kuriérom, najneskôr 30 pracovných dní po doručení kontaktných údajov vý
hercu organizátorovi. Ak sa nepodarí výhercovi doručiť výhru zaslanú na ním uvedenú adre
su (napr. z dôvodu, že si ju neprevzal, uviedol nesprávnu doručovaciu adresu alebo ne
odpovedal na informáciu o výhre dostatočne včas), jeho nárok na výhru zaniká a organizá
tor je oprávnený s ňou naložiť podľa vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo
výberu spôsobu doručenia výhier. Nikto z výhercov nemôže svoj nárok na výhru previesť
na tretiu osobu, a to ani na takú, ktorá spĺňa podmienky účasti v súťaži definované pre úče
ly tejto súťaže. Výhru v tejto súťaži nie je možné v zmysle ust. § 845 zákona č.40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov súdne vymáhať, výmena výhry za pe
niaze v hotovosti alebo za iné nepeňažné plnenie je vylúčená.
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Mechanika súťaže:
Súťaž je založená na princípe vlastného výberu troch produktov Naše najlepšie. Súťažiaci si
produkty svojvoľne vyberie a vloží ho systémom „potiahni a pusti“ do hracieho poľa. Pro
dukt vložený do hracieho poľa sa už v ďalšom výbere nezobrazuje. K registrácii do súťaže je
možné prejsť až po úplnom naplnení hracieho poľa troma produktami. Za registráciu je
považované odoslanie formulára, po ktorom sa súťažiacemu zobrazí ďakovná obrazovka.
Takto sa súťažiaci zapojí do súťaže o výhry a zároveň súťaži aj o hlavnú výhru.

7.
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Všeobecné ustanovenia
Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže osoby, ktoré nespĺňajú podmienky tejto
súťaže a ktorých konanie a/alebo obsah je nedovolené/ý a/alebo je v rozpore s dobrými
mravmi Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť
či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie.
Akékoľvek zmeny pravidiel súťaže nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia štatútu na
podstránke.
V prípade podozrenia zo zneužívania pravidiel súťaže súťažiacim ako aj v prípade správania
sa súťažiaceho v rozpore s dobrými mravmi je organizátor oprávnený jednostranne vylúčiť
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takého súťažiaceho zo súťaže, a to aj bez jeho vedomia.
V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže,
nejasností týkajúcich sa výkladu štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať a
majú prednosť príslušné ustanovenia štatútu v aktuálnom znení.
Súťažiaci nemajú právo požadovať peňažné plnenie výmenou za výhry v súťaži, ani požado
vať zámeny v položkách pri výhrach a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany or
ganizátora ako tie, ktoré sú uvedené v štatúte.
Organizátor nebude zodpovedať za prípadné odvody na zdravotné poistenie a daňové po
vinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona
o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v platnom a účinnom znení.
Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organi
zátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s
užívaním výhier. Organizátor nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškode
nie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na
adresu výhercu. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a
platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.
Organizátor súťaže nezodpovedá za prípadné nedoručenie výhry spôsobené zo strany vý
hercu na kontaktné údaje poskytnuté výhercom za účelom doručenia výhry.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť počet a druh výhier poskytnutých do súťaže.
Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v
súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
Organizátor nie je zodpovedný za technické problémy akéhokoľvek druhu vrátane zlyhania
alebo prerušenia fungovania telefónnych liniek, zlyhania alebo prerušenie fungovania
sieťového hardwaru alebo softwaru.
Organizátor taktiež nie je zodpovedný za technickú alebo ľudskú chybu, ktorá sa môže
vyskytnúť v procese administrácie súťaže ani za škody vzniknuté tretím osobám v dôsledku
nepravdivosti vyhlásení uvedených súťažiacim v tomto štatúte, najmä,
avšak nie len, v bode 8.19.
Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení, svoj
súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytne organizátorovi, technickému re
alizátorovi a distribútorovi výhier v rámci súťaže, za účelom vyhodnotenia súťaže, komuni
kácie s výhercom, emailovej adresy na webovej stránke a doručenia výhier výhercovi na vý
hercom poskytnuté kontaktné údaje a ďalšieho marketingu, t.j. na ponúkanie produktov a
služieb a zasielanie informácií o marketingových kampaniach, vrátane telefónnych kontak
tov a marketingu cez SMS správy, e-maily, ako aj inými elektronickými cestami počas 10
rokov od udelenia súhlasu alebo až do jeho odvolania.
Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor, technický realizátor a distribútor výhier môže osobné
údaje súťažiaceho zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému.
Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje
sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdí, že bol orga
nizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli
známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov.
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Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiace
ho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora
namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu v poštovom styku.
Súťažiaci berie na vedomie, že ako cookies sa označujú krátke textové súbory, ktoré server,
na ktorom je umiestnená sociálna sieť alebo aplikácia, pošle internetovému prehliadaču,
ktorý ich uloží v počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve sociálnej siete alebo aplikácie
prehliadač tieto dáta posiela naspäť serveru, na ktorom je aplikácia umiestnená. Sociálna
sieť alebo aplikácia používa cookies na nasledovné účely:
- na zjednodušenie užívateľského rozhrania pre súťažiacich ako užívateľov používa funkčné
cookies, ktoré si budú pamätať napríklad informácie poskytnuté užívateľom pri predošlej
návšteve
- na analytické účely používa Google Analytics súbory cookies s cieľom analyzovať akým
spôsobom užívatelia používajú rozhranie aplikácie, za účelom využitia výsledkov na zlep
šenie a zjednodušenie ovládania aplikácie, pričom údaje sa spracúvajú v anonymnej podo
be; viac informácií na google.com/analytics,
V internetovom prehliadači súťažiaceho ako užívateľa je možné zmeniť nastavenie uklada
nia súborov cookies alebo vylúčiť ukladanie súborov cookies. V dôsledku uvedeného však
súťažiaci ako užívateľ nemusí mať prístup ku všetkým funkciám aplikácie. V prípade akých
koľvek otázok týkajúcich sa súborov cookies v aplikácii môže užívateľ kontaktovať prevádz
kovateľa e-mailom na adrese office@dotcom.sk
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Zmeny a účinnosť štatútu, dostupnosť štatútu:
Štatút sa stáva účinným dňom jeho zverejnenia na webovej stránke www.nasenajlepsie.sk
Organizátor je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť štatút zverejnením nového zne
nia . Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach
týkajúcich sa tejto súťaže.
Úplné pravidlá súťaže v aktuálnom znení sú po celý čas konania súťaže k dispozícii v štatúte
v znení zverejnenom na podstránke.

V Bratislave dňa 10.8.2016
SLOVNAFT, a.s.
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