Pravidlá súťaže “Súťaž o Dermoxen - intímna hygiena pre celú
rodinu“

16.máj. 2018

1. Usporiadateľ Súťaže:
Usporiadateľom Súťaže s názvom „DERMOXEN - Intímna hygiena pre celú rodinu" (ďalej
len „Súťaž") je spoločnosť mediworx software solutions a.s., so sídlom Einsteinova 19,
Bratislava 851 01, IČO: 36601748 (ďalej len „Usporiadateľ"). Cenu do súť aže s názvom
DERMOXEN Intímna hygiena pre celú rodinu“ venuje usporiadateľovi spoločnosť
Lekáreň Tri veže (Regimed SR,s.r.o.). Usporiadateľ po vzájomnej dohode so spoločnosť ou
Regimed SR, s.r.o. , vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").
2. Trvanie Súťaže:
Súťaž sa uskutoční v dňoch od 16.05. 2018 do 23.05. 2018
3. Účastníci Súťaže:
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:





s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dovŕšila 18. rok života,
ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel,
ktorá v čase trvania súťaže nemala dlh na zdravotnom poistení.

Do Súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby,
ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.
4. Podmienky účasti v Súťaži:
Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže do
komentára pod súťažný príspevok s otázkou Mala by mať intímna hygiena mužov aj žien
rovnaké PH? Napíše správnu odpoveď.
a)

Áno, pre oboch je vhodný prípravok s kyslým PH

b)

Nie, kyslé PH prípravku je dôležité len pre ženy

Správna odpoveď je b) , (zdôvodnenie nájdete i v článku o intímnej hygiene od PharmDr.
Pauly Kubovičovej od nás z Lekárne Tri veže)
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Do súťaže sa môže každý súťažiaci zapojiť len raz a to jedným komentárom pod súťažným
príspevkom najneskôr do 23.5.2018 do 00:00 hod. Súťažný príspevok je zverejnený na
facebookovej stránke https://www.facebook.com/lekar.sk/

Usporiadateľ vyžrebuje 1 víťaza.
Úplné znenie statusu:
Mala by mať intímna hygiena mužov aj žien rovnaké PH?

a)

Áno, pre oboch je vhodný prípravok s kyslým PH

b)

Nie, kyslé PH prípravku je dôležité len pre ženy

Správna odpoveď je b) .
Súťaž trvá od 16.05. 2018 do polnoci 23.05. 2018. Pre jedného výhercu, ktorého vylosujeme
vo štvrtok 24. mája 2018, pripravila spoločnosť: Lekáreň Tri veže (názov spoločnosti Regimed SR,
s.r.o.) komplexný balíček intímnej hygieny Dermoxen pre celú rodinu v kombinácii s podporným
doplnkom stravy na imunitu, a to v celkovej hodnote 50€ .
Všeobecné podmienky súťaže sú dostupné na tomto odkaze https://lekar.pluska.sk/vyhraj
5. Vyhodnotenie súťaže:
Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje dňa 24.05.2018 jedného výhercu z Účastníkov, ktorí
pod súťažný príspevok odpovedali na súťažnú otázku, a spĺňajú podmienky Súťaže.
6. Výhra:
Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:
Intímna hygiena Dermoxen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dermoxen Skin Protect 500ml – univerzálne sprchové mydlo pre muža a pre ženu
Dermoxen Proneem 125ml – Intímne mydlo pre ženu
Dermoxen 4 men 125ml – Intímne mydlo pre muža
Dermoxen 4 girls body 500ml – Sprchové mydlo pre dievčatá
Dermoxen 4 girls 125ml – Intímne mydlo pre dievčatá
Dermoxen Deo Soft Cool 100ml – Intímny osviežujúci deodorant
Výživový Doplnok GRAVIOLA 60cps – podpora imunity!

Výhru podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.
7. Oznámenie výhry:
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Výsledky Súťaže, ako aj mená výhercov bude uverejnené na Facebook stránke Usporiadateľa
najneskôr do 2 pracovných dní od ukončenia súťaže. Výherca bude vyzvaný, aby Usporiadateľovi
zaslali svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej Facebook správy. V prípade, že sa
nepodarí s výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia hodnotenia, bude vyžrebovaní
nový výherca.
8. Osobné údaje:
Účastník Súťaže udeľuje svojou účasťou v Súťaži súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade
so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) v rozsahu meno a
priezvisko, prípadne iných osobných údajov v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na
sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa Účastník zapojil do Súťaže, v prípade výhercu aj adresa
trvalého pobytu alebo iná korešpondenčná adresa, a to za účelom jeho účasti v Súťaži,
vyhodnotenia Súťaže a odovzdania výhry.
Účastník Súťaže zároveň svojou účasťou v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi v prípade výhry súhlas
so
zverejnením
svojho
mena
a
priezviska
na
facebookovej
stránke
https://www.facebook.com/lekar.sk/
Účastník Súťaže má práva podľa § 28 Zákona o ochrane osobných údajov, t. j. predovšetkým
právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na opravu nesprávnych
alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel
ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich
osobných údajov na marketingové účely. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že
Usporiadateľ je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo
iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle
Zákona o ochrane osobných údajov) a používať údaje v súlade s právnym poriadkom SR.
Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb.
Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu trvania Súťaže, odovzdania výhry a zverejnenie výhercu
podľa Pravidiel a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa.
9. Osobitné ustanovenia:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zrušenie Súťaže, na zmenu Pravidiel Súťaže, najmä, nie
výlučne na zmenu dĺžky trvania, zmenu pravidiel žrebovania Súťaže, dátum uskutočnenia
žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu
Pravidiel Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na svojej facebookovej stránke. Usporiadateľ
nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými
Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá
právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej
kompenzácie.
Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade
akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.
Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na facebookovej stránke Súťaže.
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Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného
príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento
príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže
v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp.
podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru
v zmysle Pravidiel.
Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnom siete, ako i iné technické či programové
chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.
V Bratislave, dňa 16.05.2018
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