Pravidlá súťaže „Hrajte s Dežoné“
1.

Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľom súťaže „Hrajte s Dežoné“ (ďalej len „Súťaž“) je Up Déjeuner, s. r. o., so sídlom Tomášikova
16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 535 286 54 (ďalej len „Usporiadateľ“ alebo „Spoločnosť“). Usporiadateľ
vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").
2.

Trvanie Súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 2.11.2022 do 15.12.2022 (ďalej ako „Doba konania súťaže“). Súťaž je rozdelená
do 7 týždňov a v každom týždni získajú výhercovia výhry v zmysle špecifikácie bodu 6. týchto Pravidiel súťaže
nasledovne:
1. kolo: vyplnenie formulára od 2.11.2022 do 10.11.2022, žrebovanie prebehne najneskôr dňa 14.11.2022;
10 výhercovia 150 € kreditu na stravovaciu kartu UpDéjeuner
2. kolo: vyplnenie formulára od 2.11.2022 do 17.11.2022, žrebovanie prebehne najneskôr dňa 18.11.2022;
10 výhercovia 150 € kreditu na stravovaciu kartu UpDéjeuner
3. kolo: vyplnenie formulára od 2.11.2022 do 24.11.2022, žrebovanie prebehne najneskôr dňa 25.11.2022;
10 výhercovia 150 € kreditu na stravovaciu kartu UpDéjeuner
4. kolo: vyplnenie formulára od 2.11.2022 do 1.12.2022, žrebovanie prebehne najneskôr dňa 2.12.2022;
10 výhercovia 150 € kreditu na stravovaciu kartu UpDéjeuner
5. kolo: vyplnenie formulára od 2.11.2022 do 15.12.2022, žrebovanie prebehne najneskôr dňa
16.12.2022; 10 výhercovia 150 € kreditu na stravovaciu kartu UpDéjeuner; 3 výhercovia mobilných
telefónov iPhone
3.

Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže môže byť výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto je držiteľom stravovacej karty UpDéjeuner.
4.

Podmienky účasti v Súťaži

Podmienkou účastníka na zapojenie sa do Súťaže je:
a) Vyplnenie súťažného formulára na stránke www.dezone.sk počas doby trvania Súťaže,
b) Uvedenie platného e-mailu vo formulári. Je nutné uviesť e-mail, ktorý bol použitý pri registrácii
stravovacej karty Up, respektíve ktorý používateľ využíva pri prihlasovaní sa do zákazníckej zóny Up
alebo do mobilnej aplikácie Up.
c) Súhlas s Pravidlami súťaže zverejnenými na webovej stránke www.dezone.sk
d) Splnenie všetkých podmienok Súťaže podľa týchto pravidiel.
5. Spracovávanie osobných údajov
Zapojením sa do súťaže organizovanej spoločnosťou Up Déjeuner, s.r.o. so sídlom Tomášikova 16529/23/D, 821
01 Bratislava, IČO: 535 286 54 ako prevádzkovateľom účastník k súťaže berie na vedomie, že jeho osobné údaje
budú spracované v rozsahu identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne
číslo), výhra v súťaži na účely zabezpečenia priebehu súťaže podľa stanovených pravidiel, informovanie výhercov
o výhrach v súťaži (v niektorých prípadoch aj prostredníctvom zverejnenia údajov o výhercoch na webovej
stránke www.dezone.sk. a www.facebook.com/UpDejeunerSlovensko) a doručenie výhry výhercovi. Osobné
údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú spracúvané na základe článku 6 písm. b) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Poskytnutie týchto osobných údajov je zmluvnou
požiadavkou; ak by neboli poskytnuté, nebolo by možné zabezpečiť riadny priebeh súťaže a výhru doručiť
výhercovi. Osobné údaje súťažiacich, ktorí nevyhrali, budú po skončení súťaže uchovávané len do doby 1 mesiaca
od ukončenia organizovanej súťaže. Osobné údaje výhercu budú uchovávané po dobu 10 rokov po poskytnutí

výhry v rozsahu, v akom je potrebné ich uchovávať ako súčasť účtovných dokladov v zmysle platných právnych
predpisov.
Ďalšie podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke https://www.updejeuner.sk/ochrana-osobnych-udajov v častiach týkajúcich sa organizovania súťaží. V prípade rozporu medzi
informáciami obsiahnutými v týchto pravidlách súťaže a v Ochrane osobných údajov, prednosť majú tieto
pravidlá súťaže.
6. Výhra a mechanizmus jej odovzdania
Usporiadateľ vyžrebuje celkovo 53 výhercov počas 7 týždňov. Do súťaže sú zaradené nasledovné výhry:
50x kredit vo výške 150 €, ktorý bude po oznámení výhry pripísaný výhercovi na jeho stravovaciu kartu
UpDéjeuner a 3x iPhone 14 Plus 128 GB.
Vyplnením súťažného formulára cez webovú stránku www.dezone.sk a zakliknutím súhlasu s Pravidlami súťaže
sa účastník Súťaže zaraďuje do žrebovania o vyššie uvedené výhry. Do žrebovania sa zaradia účastníci Súťaže,
ktorí splnia podmienky Súťaže podľa čl. 4.
Do žrebovania sa môže každý Účastník Súťaže zapojiť iba raz. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom emailovej správy od Usporiadateľa súťaže alebo telefonicky najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa žrebovania.
Výhry budú odovzdané najneskôr do 30 dní po dátume žrebovania.
7.

Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania, ako aj podmienky
hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy
výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom
zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými
účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Účastník hry berie na vedomie, že výhry
nie je možné vymáhať súdnou cestou podľa § 845 Občianskeho zákonníka. V prípade akéhokoľvek sporu
týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú
Účastníci Súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 2.11.2022.
Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350
EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.
Zamestnanci Up Déjeuner, s. r. o. sú vylúčení zo súťaže.

