
 

Všeobecné pravidlá súťaží www.dekori.sk 

1. 
Usporiadateľ súťaže 

DEXOR, s.r.o., Vietnamská 49, 821 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 52963799, DIČ: 2121218352, Zápisný v              
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 144018/B, prevádzkovateľ webovej            

stránky www.dekori.sk (ďalej len "usporiadateľ ") 
2. 

Miesto a čas konania súťaže 

Súťaž prebieha on-line v období od vyhlásenia až do ukončenia súťaže, ako je uvedené pri jednotlivých,                
konkrétnych súťažných príspevkoch na sociálnej sieti Facebook www.facebook.com/fbdekori na ktorý sa daná           

súťaž vzťahuje, príp. na webe www.dekori.sk. 

3. 

Spôsobilosť a podmienky účasti v súťaži 

3.1 Zúčastniť sa na súťaži sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov. Súťaž je určená pre všetkých užívateľov                   
sociálnej siete Facebook s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Súťažiaci je osoba, ktorá vytvorí a                

následne uverejní súťažný príspevok (post) na facebookovej stránke www.facebook.com/fbdekori v čase konania           
súťaže. (ďalej len „súťažiaci“)  

3.2 Zapojením sa do súťaže súhlasí súťažiaci s jej podmienkami a týmto štatútom. 

3.3 Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas s publikovaním osobných údajov (meno, priezvisko, miesto bydliska,               

príp. ďalšie potrebné údaje) v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní                 

osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov /GDPR/ a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane                    
osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.  

3.4 Usporiadateľ môže na základe svojho vlastného uváženia vylúčiť z účasti na súťaži tie príspevky súťažiaceho,                

ktoré sú aj napriek odpovedi na uvedenú otázku v ostatnej časti hanlivé, urážlivé alebo iným spôsobom nevhodné                 
alebo priečiace sa dobrým mravom alebo zákonu. 

4. 
Pravidlá súťaže 

Na súťaži sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III. Účasťou na súťaži súťažiaci v prípade výhry                   
súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená                 

každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti na                 
súťaži. 

5. 
Cena v Súťaži 

5.1 Výhra je presne špecifikovaná pri jednotlivých súťažných príspevkoch na stránke www.facebook.com/fbdekori            

, príp. na webe www.dekori.sk, na ktorý sa daná súťaž vzťahuje.  

5.2 Výherca súťaže bude informovaný o výhre výherným príspevkom na profile www.facebook.com/fbdekori, príp.             

inou formou, a to najneskôr do 3 dní po skončení súťaže. Výherca bude vyzvaný ku kontaktu prostredníctvom                 
informácie zverejnenej v príspevku. 

http://www.dekori.sk/
http://www.dekori.sk/
https://www.facebook.com/fbdekori
http://www.facebook.com/fbdekori


 

5.3 Výhernú cenu do súťaže venoval organizátor súťaže. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou.                

Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.                  
Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi. 

5.5 Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v jednotlivých, konkrétnych súťažných príspevkoch na             

sociálnej sieti Facebook www.facebook.com/fbdekori na ktorý sa daná súťaž vzťahuje, nahradiť výhrou            
obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez                

vynaloženia neprimeraného úsilia.  

6. 

Žrebovanie 

6.1 Žrebovanie sa uskutoční na sociálnej sieti Facebook pomocou náhodného výberu prostredníctvom aplikácie             

Facebook Random Comment Picker. Žrebovanie bude vykonané usporiadateľom bez prítomnosti verejnosti.           

Vyžrebovaní budú (počet výhercov bude uvedený v príspevku) výhercovia počas trvania súťaže. 

6.2 Meno výhercu zverejní organizátor označením ich FB mien v komentári pod príspevkom, pod ktorým sa                

zapojili do súťaže. Taktiež ich bude kontaktovať písomne osobnou správou na Facebooku (cez Messenger), na               

ktorú je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48                   
hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie za účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi,              

alebo výhra ostane vlastníctvom usporiadateľa a môže ju opätovne dať do novej súťaže ako výhru. 

7. 
Odovzdanie výhry 

7.1 Výhry budú odovzdané len tým účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá jednotlivých, konkrétnych súťažných              

príspevkoch na sociálnej sieti Facebook www.facebook.com/fbdekori na ktorý sa daná súťaž vzťahuje, a splnia              

podmienky v nich stanovené a nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhry zo žrebovania budú odovzdané              
jednotlivým výhercom podľa podmienok uvedených v jednotlivých súťaži. 

7.2 Ak je cenou v súťaži prenájom konkrétnej veci, bude výhercovi odovzdaná vec do prenájmu až po úhrade                  

vratnej kaucie na účet usporiadateľa (v opačnom prípade výhercovi prepadá nárok na výhru). Vratná kaucia bude                
vrátená späť na účet výhercu až po odovzdaní veci v nepoškodenom stave. Usporiadateľ odovzdáva a preberá                

vec do prenájmu prostredníctvom osobného odberu v Bratislave. Pri preberaní veci do prenájmu musí nájomca               
podpísať nájomnú zmluvu a preberací protokol.  

8. 

Osobné údaje 

8.1 Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry.              

Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže súhlas so spracovaním jeho              

osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania alebo                
doručenia výhry. 

8.2 Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie              
súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak              

spôsobuje výhercovi zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu               
1 roka odo dňa ich poskytnutia. 
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8.3 Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a              

súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na                 
oficiálnej stránke organizátora na sociálnej sieti Facebook. 

9. 

Umiestnenie pravidiel 

9.1 Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú k dispozícií na webovej stránke usporiadateľa www.dekori.sk . Usporiadateľ              

si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami                
súťaže a s ich záväznosťou. 

9.2 Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania,               
promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. 

10. 
Prehlásenie 

Spoločnosť Facebook nenesie voči účastníkom tejto súťaže žiadne záväzky. Usporiadateľ prehlasuje, že súťaž             

nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden               
vzťah, a nie je ani inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome                 

poskytuje svoje údaje usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne,             

budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Usporiadateľ̌ súťaže nehradí učastníkom žiadne             
náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účastnou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v                    

súťaži. 

 


