VŠEOBECNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „CHLAPSKÉ SLOVO“
(ďalej len „súťaž) (ďalej len „pravidlá“)
1.

Všeobecné ustanovenia

1.1.

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Leier Baustoffe SK s.r.o., so sídlom: Pribilinská 3, 831 04
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 890 509 (ďalej len „Usporiadateľ“).

1.2.

Technický servis hlasovania a iné činnosti súvisiace s priebehom súťaže vykonáva v spolupráci
s Usporiadateľom jeho zmluvný partner - spoločnosť BOOST AGENCY s. r. o., so sídlom:
Bulharská 38, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 227 064 (ďalej len „BOOST
AGENCY s. r. o. resp. „zmluvný partner“).

2.

Harmonogram súťaže

2.1.

Súťaž prebieha v nasledovných fázach:
* 1. FÁZA
–
Prihlasovanie súťažiacich a plnenie chlapských výziev –
od 10.04.2017 (12:00:00) do 31.07.2017 (23:59:59)
* 2. FÁZA
–
Hlasovanie o súťažiacich, ktorý postúpili do 2. fázy súťaže
od 1.08.2017 (18:00:00) do 10.08.2017 (23:59:59)
* 3. FÁZA
–
Vyhlásenie výhercov a odovzdanie odmien 11.08.2017 (11:00:00)

3.

Prihlasovanie súťažiacich a plnenie chlapských výziev

3.1.

Súťaž sa začína dňa 10.04.2017 o 12:00:00.

3.2.

Do súťaže ako súťažiaci sa môže zapojiť každá fyzická osoba (muž i žena), ktorá má adresu
doručovania na území Slovenskej republiky.

3.3.

Prihlasovanie súťažiacich bude prebiehať prostredníctvo stránky www.chlapskeslovo.sk a
následne zdieľať pomocou www.facebook.com/chlapskeslovo. Záujemca bude zaradený do
súťaže (t.j. stane sa súťažiacim) po plnení nasledovných krokov:
* záujemca vyplní údaje a napíše výzvu, ktorú chce splniť,
* zvolí si časové obdobie, v ktorom výzvu musí vykonať,
* označí ľudí, ktorí potvrdia dodržanie jeho výzvy.
* zverejní a zdieľa výzvu, ktorú si stanovil,

3.4.

Súťažiaci je oprávnený stanoviť si akúkoľvek chlapskú výzvu, ktorá neodporuje ods. 3.6. týchto
pravidiel.

3.5.
3.6.

Časové obdobie na splnenie chlapskej výzvy nesmie byť dlhšie ako samotné trvanie súťaže.
Záujemca nemá právny nárok stať sa súťažiacim v predmetnej súťaži. Usporiadateľ si vyhradzuje
právo nezaradiť záujemcu do súťaže ako súťažiaceho, najmä nie však výlučne ak:
(i)
chlapská výzva alebo video, resp. fotografia, ktorú záujemca predložil, obsahuje vulgárne
výrazy, erotické scény, podnecuje k rasovej, náboženskej, rodovej resp. akejkoľvek inej
neznášanlivosti alebo inak sa prieči dobrým mravom,
(ii)
chlapská výzva alebo video, resp. fotografia, ktorú záujemca predložil, obsahuje
viditeľné logá iných spoločností ako Usporiadateľa a jeho zmluvného partnera alebo
viditeľné resp. inak zaznamenané obchodné mená a iné údaje o ďalších spoločnostiach,
(iii)
chlapská výzva alebo video, resp. fotografia, ktorú záujemca predložil, porušuje autorské
práva resp. akékoľvek iné práva tretích osôb alebo je inak v rozpore s právnym
poriadkom Slovenskej republiky,

(iv)

chlapská výzva alebo video, resp. fotografia, ktorú záujemca predložil, obsahuje osobné
údaje (vrátane podobizne) inej osoby ako súťažiaceho a táto osoba výslovne neudelila
súhlas so spracúvaním jej osobných údajov Usporiadateľovi.

3.7.

Fyzickým osobám, ktoré sú súťažiacim označené ako osoby potvrdzujúce dodržanie chlapského
slova a splnenie výzvy zo strany súťažiaceho, bude zaslaný tzv. potvrdzujúci e-mail ich zapojenia
do súťaže. Fyzická osoba sa stáva potvrdzujúcou osobou dodržania chlapského slova a splnenia
výzvy až okamihom vyjadrenia súhlasu so zapojením do súťaže, s týmito pravidlami
a spracúvaním jej osobných údajov podľa 6.2. týchto pravidiel.

3.8.

Splnenie resp. dodržanie chlapského slova a splnenie výzvy potvrdí označená osoba po uplynutí
časového obdobia stanoveného súťažiacim, nie však neskôr ako 30.07.2017 o 23:59:59.

3.9.

Dňa 30.07.2017 o 23:59:59 sa končí prvá fáza súťaže.

4.

Hlasovanie o súťažiacich, ktorý postúpili do druhej fázy súťaže

4.1.

Usporiadateľ zo súťažiacich, ktorí:
(i)
splnili tieto pravidlá,
(ii)
dodržali svoje chlapské slovo a riadne vykonali stanovené chlapské výzvy a
(iii)
splnenie ich chlapskej výzvy a dodržanie chlapského slova bolo riadne preukázane do
ukončenia prvej fázy súťaže (30.07.2017 23:59:59),
podľa vlastného uváženia vyberie 11 (jedenásť) súťažiacich, ktorý postupujú do druhého kola
súťaže.

4.2.

O výhercovi hlasuje široká verejnosť; hlasovanie bude prebiehať
www.facebook.com/chlapskeslovo v súlade s podmienkami nižšie stanovenými.

4.3.

Hlasovať môžu všetky fyzické osoby, ktoré majú adresu doručovania na území Slovenskej
republiky.

4.4.

Hlasujúce osoby účasťou v hlasovaní vyjadrujú súhlas s pravidlami hlasovania a zaväzujú sa ich
v plnom rozsahu dodržovať.

4.5.

Zakazuje sa akékoľvek kupovanie hlasov; kupovaním hlasov sa rozumie aj:
(i)
(ii)
(iii)

na

stránke

vyhlasovanie inej súťaže, kde jednou z podmienok účasti v tejto inej súťaži je aj
zahlasovanie v súťaži „CHLAPKÉ SLOVO“, resp.
poskytovanie finančnej, nefinančnej odmeny resp. akejkoľvek inej výhody za
zahlasovanie v súťaži „CHLAPKÉ SLOVO“,
akékoľvek iné konanie navodzujúce znaky kupovania hlasov.

4.6.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo preveriť hlasujúcu osobu a vylúčiť túto osobu, ak pochádza
z tzv. „podozrivých zdrojov“. Posúdenie, či ide o podozrivé zdroje alebo nie je vždy na
Usporiadateľovi; rozhodnutie Usporiadateľa je konečné, bez možnosti ďalšieho odvolania.

4.7.

Usporiadateľ je oprávnený rozhodnúť o vylúčení hlasujúcej osoby a jej hlasu, ak osoba poruší
resp. nedodrží tieto pravidlá.

4.8.

Hlasovanie bude prebiehať od 01.08.2017 (18:00:00) do 10.08.2017 (23:59:59); po tomto termíne
bude hlasovanie ukončené.

4.9.

Každá hlasujúca osoba môže udeliť len jeden (1) hlas; hlasujúca osoba hlasuje osobne, a to
prostredníctvom tlačidla „LIKE“ / „Páči sa mi to“

5.

Vyhlásenie výhercov a odovzdanie odmien

5.1.

Po ukončení hlasovania budú hlasy spočítané, výsledok sčítania hlasov bude podkladom pre
určenie výhercov súťaže, ktorý sa umiestnia na prvom až treťom mieste. Prvé miesto získava
súťažiaci s najvyšším počtom platných hlasov, druhé miesto súťažiaci s druhým najvyšším
počtom platných hlasov a tretie miesto súťažiaci s tretím najvyšším počtom platných hlasov.

5.2.

Vyhlásenie výhercov bude prebiehať dňa 11.08.2017 a bude uverejnené na stránkach:
www.chlapskeslovo.sk,
www.leier.sk
a www.facebook.com/chlapskeslovo.
https://www.facebook.com/LeierSlovakia/

5.3.

Výherca umiestnený na prvom mieste získa od Usporiadateľa odmenu vo forme stavebného
materiálu z portfólia spoločnosti Leier Baustoffe SK s.r.o. (Usporiadateľa) v celkovej hodnote
1.100 EUR výhercovia umiestnený na druhom a treťom mieste získajú reklamné darčeky a iné
materiály z portfólia spoločnosti Leier Baustoffe SK s.r.o. (Usporiadateľa).

6.

Osobné údaje

6.1.

Osobné údaje súťažiacich
Usporiadateľ pri spracúvaní osobných údajov súťažiaceho postupuje v súlade so zákonom č.
122/2013.Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Usporiadateľ získava nasledovné údaje: (i.) meno, (ii.) priezvisko, (iii.) e-mailová adresa, (iv.)
telefónne číslo (nie je povinné) a (v.) fotografia resp. video zachytávajúce podobizeň súťažiaceho
poprípade danú výzvu ktorú ide súťažiaci splniť. Predmetné osobné údaje Usporiadateľ spracúva
za účelom realizácie, priebehu a vyhodnotenia súťaže, a to na dobu trvania tejto súťaže.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaci udeľuje aktívne – kliknutím na ikonu,
prostredníctvom ktorej súťažiaci výslovne vyjadrí svoj súhlas.
Súťažiaci súhlasom so spracúvaním jeho osobných údajov zároveň súhlasí so zverejnením jeho
osobných údajov v rozsahu podľa tohto odseku na stránke www.chlapskeslovo.sk, www.leier.sk
www.facebook.com/chlapskeslovo. https://www.facebook.com/LeierSlovakia/

6.2.

Osobné údaje osôb potvrdzujúcich dodržanie chlapského slova a splnenie výzvy
Usporiadateľ pri spracúvaní osobných údajov týchto osôb postupuje v súlade so zákonom č.
122/2013.Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Usporiadateľ získava nasledovné údaje: (i.) meno, (ii.) priezvisko a (iii.) e-mailová adresa.
Predmetné osobné údaje spoločnosť Usporiadateľ spracúva za účelom realizácie, priebehu
a vyhodnotenia súťaže, a to na dobu trvania tejto súťaže.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutá osoba podľa tohto odseku udeľuje aktívne –
kliknutím na ikonu, prostredníctvom ktorej dotknutá osoba výslovne vyjadrí svoj súhlas.
Dotknutá osoba podľa tohto odseku súhlasom so spracúvaním jeho osobných údajov zároveň
súhlasí so zverejnením jej osobných údajov v rozsahu podľa tohto odseku na stránke
www.chlapskeslovo.sk,
www.leier.sk,
www.facebook.com/chlapskeslovo.a
https://www.facebook.com/LeierSlovakia/.

6.3.

Osobné údaje hlasujúcich
Usporiadateľ oznamuje, že bude spracúvať osobné údaje hlasujúcich osôb v súlade so zákonom
č. 122/2013.Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
poskytnutých v rozsahu tohto hlasovania zo strany spoločnosti WOOBOX LLC, 101 E 6th Street
Suite 220, Vancouver WA – 98660 / https://woobox.com / (najmä, nie však výlučne: meno,
priezvisko, IP adresa). Osobné údaje budú Usporiadateľom spracúvané za účelom realizácie
a vyhodnotenia výsledkov hlasovania, a to po dobu trvania tejto súťaže.

6.4.

Všeobecne k spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 6.1. až 6.3.
Dotknutá osoba udelením hlasu podľa ods. 6.1. až 6.3 týchto pravidiel súhlasí so spracúvaním jej
osobných údajov podľa týchto pravidiel.
Usporiadateľ oznamuje a dotknutá osoba berie na vedomie a súhlasí, že usporiadateľ
spracúvaním osobných údajov zmluvne poveril spoločnosť BOOST AGENCY s. r. o.
Dotknutá osoba, ktorá poskytla osobné údaje, má právo na opravu nesprávnych, neúplných a
neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil a
ďalšie práva podľa ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z.z.
Dotknutá osoba je oprávnená svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať,
a to písomne na adresu Usporiadateľa resp. spoločnosti BOOST AGENCY, s. r. o.

7.

Osobitné ustanovenia

7.1.

Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť pravidlá, pričom zmena nadobúda
účinnosť okamihom jej zverejnenia na stránke www.chlapskeslovo.sk.

7.2.

Usporiadateľ je oprávnený ukončiť túto súťaž aj pred dátumom uvedeným v týchto pravidlách,
ak nastanú okolnosti brániace ďalšiemu riadnemu priebehu hlasovania resp. samotnej súťaže.

7.3.

Usporiadateľ nezodpovedajú za žiadnu priamu resp. nepriamu škodu vzniknutú ako následok
účasti v hlasovaní alebo následok zlyhania internetového serveru; taktiež nezodpovedajú za
chyby, ktoré sa vyskytnú ako následok technickej poruchy (zlyhanie siete, elektroniky, počítačov)
resp. komunikačných problémov.

V Bratislave, dňa 10.04.2017

