Organizátorom súťaže je spoločnosť EuroPair s.r.o., so sídlom: Mickiewiczova 4, 816 35 Bratislava,
ICO: 35739827, zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka
č.16657/B , (ďalej len „Organizátor“)
1. Internetovú súťaž (ďalej len „Súťaž“) vyhlasuje a organizuje Organizátor ako propagačnú súťaž v
zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Súťaž nie je hazardnou hrou.
3. Na účasť v Súťaži a na získanie výhry je spôsobilý občan Slovenskej a Českej republiky, ktorý
dosiahol vek 18 rokov, okomentoval príspevok so súťažnou fotografiou na sociálnej sieti Instagram
Organizátora pod názvom Coolagentonline, a jeho tip bol s čo najpresnejšou polohou uvedenej
lokality (s minimálnou odchýlkou od správnej odpovede) a poskytol organizátorovi identifikačné
údaje o svojej osobe v určenom rozsahu a súhlasí s týmto štatútom a s ďalšími podmienkami
špecifikovanými Organizátorom, počas trvania súťaže (ďalej len „súťažiaci”). Organizátor má
výhradné právo rozhodnúť o presnosti určenej polohy danej lokality.
4. Vyhodnotenie Súťaže realizuje Organizátor na základe čo najpresnejšej odpovede pri súťažnom
príspevku zverejnenom na užívateľskom konte sociálnej siete Instagram organizátora Súťaže.
Vyhodnotenie zrealizuje Organizátor po 14 dňoch od vloženia tipovacieho príspevku, a následne
bude výherca kontaktovaný cez sociálnu sieť Instagram pre zaslanie osobných údajov na e-mail
marketing.coolagent@gmail.com do dvoch mesiacov od skončenia súťaže a vyhlásenie výherca.
5. Výhercov Súťaže a udelenie cien zverejní Organizátor na svojom konte do 10 dní nasledujúcich po
skončení Súťaže a priamym kontaktom výhercu Súťaže.
6. Výhrami v Súťaži sú darčekové poukazy do kina, sieťových kaviarní, nákupného centra, apod.
(„výhra“) vždy v závislosti od trvalého bydliska výhercu v celkovej jednorázovej hodnote max. 400 Kč.
Odovzdávanie výhry sa realizuje zaslaním poštou na adresu trvalého bydliska Súťažiaceho. Výhru je
nevyhnutné uplatniť do dátumu uvedeného na darčekovom poukaze, inak poukaz prepadá. Poukaz
nie je možné vymeniť za peniaze ani požadovať akékoľvek iné finančné plnenie či náhradu. Za
poskytnutie služby na základe predloženia darčekového poukazu nie je zodpovedný Organizátor.
7. Organizátor súťaže nezodpovedá za funkčnosť komunikačnej siete poskytovateľa a pripojenie do
siete internet, nezodpovedá tiež za obsah komentárov, ani za prípadné ďalšie diskusné príspevky k
zadaniu. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie správ odoslaných z konta Organizátora na konto
Súťažiaceho, nezodpovedá tiež za neodoslanie správ z konta Súťažiaceho na konto Organizátora.
Neručí za stratu, poškodenie alebo nedoručenie výhier.
8. Na výhry v Súťaži nie je právny nárok. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.
9. Organizátor je oprávnený vylúčiť Súťažiaceho v prípade, že Súťažiaci nevhodne okomentuje
zadanie alebo jeho komentár bude v rozpore s dobrými mravmi.
10. Organizátor je oprávnený kedykoľvek meniť tento štatút Súťaže.
11. Výherca si je vedomý, že výhra v Súťaži je príjmom podľa ustanovenia zákona č. 595/2003 Z.z. o
dani z príjmov.
12. Tento štatút obsahuje jediné záväzné pravidlá Súťaže a je uložený u Organizátora. Organizátor
súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút Súťaže, vrátane zmeny doby trvania Súťaže.
Zmena štatútu nadobúda platnosť jej vytvorením a účinnosť voči tretím osobám zverejnením na
konte Organizátora.

13. Účasťou v Súťaži dáva Súťažiaci súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu titul,
meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo, na ďalšie marketingové účely Organizátora na dobu
neurčitú, ako i na zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov.
Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby oznámené osobné údaje boli použité v plnom rozsahu
na vyššie uvedené účely. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas
so spracovaním osobných údajov prihlásením sa do Súťaže. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a
to písomnou formou na adresu sídla Organizátora, má právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať
ich likvidáciu.
15. Vstupom do Súťaže sa Súťažiaci zaväzuje dodržiavať pravidlá Súťaže zakotvené v tomto štatúte.
Vyššie uvedený súhlas Súťažiaceho je súhlasom s bezodplatným použitím osobných údajov
Súťažiaceho v rozsahu (titul, meno priezvisko) v oznamovacích prostriedkoch a propagačných
materiáloch Organizátora súťaže ako aj v internetovom prostredí, pre účely ich marketingového
využitia, súhlas sa vzťahuje aj na obrazové záznamy. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných
údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je podmienkou pre vyhodnotenie tejto Súťaže a pre úspešné
uplatnenie nároku na výhru v tejto Súťaži.
16. Organizátor Súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými Súťažiacim.
17. Súťažiaci si je vedomý, že Organizátor realizuje súťaž ako svoju aktivitu, a nie je aktivitou
spoločnosti prevádzkujúcej Instagram.

