
Pravidlá súťaže

„MARTINUS“

1. Organizátor súťaže a zmluvní partneri 

Organizátorom súťaže „MARTINUS“  (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Milk-Agro, spol s.r.o., 
Čapajevova -36, 080 46 Prešov, IČO: 17 147 786, DIČ: 2020518962 IČ DPH: SK 2020518962 (ďalej len 
„Usporiadateľ“).

2.  Čas konania Súťaže 

Súťaž sa začína 06.03.2023 a končí 20.03.2023. Deň 06.03.2023 je dňom, kedy sa možno v danom 
časovom období prvýkrát zapojiť do Súťaže a deň 20.03.2023 je dňom, kedy sa možno v danom 
časovom období poslednýkrát zapojiť do Súťaže.

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 a ·ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto 
Pravidiel. (ďalej len „Účastník súťaže”)

4. Zaradenie do Súťaže

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže, ktorý počas doby trvania Súťaže splní nasledovné 
podmienky: Vašou úlohou je zaspomínať si a do komentára NAPÍSAŤ NÁZOV slovenského literárneho 
diela z vašich školských čias, ktoré si dodnes pamätáte. Nezabudnite OZNAČIŤ priateľa, ktorý by si mal 
spolu s vami zaspomínať a zahrať o poukážku na nákup v sieti kníhkupectiev Martinus .Účasť v Súťaži v 
prípade výhry zahŕňa zverejnenie výhercu prostredníctvom mena a priezviska na facebookovej 
stránke https://www.facebook.com/milkagro.sk po dobu 6 mesiacov od skončenia Súťaže. 

5. Žrebovanie

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje dňa 30.03.2023 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí 
spĺňajú Pravidlá Súťaže 3 výhercov.

6. Výhra

Usporiadateľ odovzdá výhercovi jednu z nasledovných výhier: 

- 1 poukážka v hodnote 20 Eur na nákup v sieti kníhkupectva MARTINUS 
- 1 poukážka v hodnote 20 Eur na nákup v sieti kníhkupectva MARTINUS 
- 1 poukážka v hodnote 20 Eur na nákup v sieti kníhkupectva MARTINUS 

Výhra bude výhercovi doručená do 22 pracovných dní na adresu, ktorú výherca zašle do 
súkromnej správy po vyžrebovaní. V prípade, že si výherca výhru nepreberie, môže si výhru do 60 
dní prebrať na adrese centrály spoločnosti: Čapajevova 36, Prešov.

7. Oznámenie výhry

Výhercovia budú vyzvaní, aby Usporiadateľovi zaslali svoje kontaktné údaje prostredníctvom 
súkromnej správy na Facebooku. V prípade, že sa nepodarí s Výhercami skontaktovať do 7 dní od 
uskutočnenia žrebovania, budú vyžrebovaní noví Výhercovia.

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov 



Dotknutá osoba v súlade s ust. § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len 
„zákon o ochrane osobných údajov“) zapojením sa do súťaže dobrovoľne udeľuje prevádzkovateľovi, 
ktorým je: Milk-Agro, spol. s r.o., Čapajevova 36, Prešov IČO: 17 147 786, súhlas so spracovaním 
osobných údajov. Prevádzkovateľ môže na základe takto udeleného súhlasu spracúvať osobné údaje v 
rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt dotknutej osoby. Účel spracúvania 
osobných údajov: realizácia a vyhodnotenie súťaže a doručovanie výhry. Poskytnutie osobných údajov
je podmienkou pre účasť v súťaži. Právny základ spracúvania osobných údajov: vyjadrenie súhlasu so 
spracovaním osobných údajov na vyššie uvedený účel spracúvania osobných údajov, v súlade s ust. § 
13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.

9. Dane

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej 
výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

10. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania 
ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum 
uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. 
Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na 
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. 
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, 
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 spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či 
boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za 
nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Prešove, dňa 03.03.2023 


