
Pravidlá propagačnej kampane “Registruj sa a Vyhraj”

1. Podmienky účasti v súťaži “Registruj sa a Vyhraj”
Súťaže sa môže zúčastniť, každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, výnimkou sú  
zamestnanci  spoločnosti,  fyzické  i  právnické osoby spolupracujúce s  vyhlasovateľom na príprave, 
organizovaní a zabezpečení súťaže a ich rodinní príslušníci podľa § 116 Občianskeho zákonníka.
Propagačná kampaň pri príležitosti 10-tého výročia vzniku CACK ŠARIŠ trvá od 01.júna 2012 
do 30.augusta 2012.

1.1 Výhry súťaže
Výhrami v tejto súťaži sú :

1.cena –  týždňový pobyt pre 1 osobu v apartmánoch v Chorvátsku – Stredná Dalmácia
(pobyt je možné využiť od 08.09.2012 (so) - 15.09.2012 (so), pobyt sa vzťahuje na ubytovanie vo Ville 
Mária, v cene pobytu je 7x ubytovanie  a pobytová taxa v celkovej cene 165,- EUR/pobyt, v cene 
pobytu nie je poistenie 1,50 EUR/os./deň). Popis a fotogaléria o Ville Mária je uvedená na: 
http://www.cacksaris.sk/sk/kancelaria/letna_sezona/zahranicne_pobyty/chorvatsko/Ciovo/villla_maria/

2.cena – darčeková poukážka v hodnote 100,- Eur 
Obdarovaný môže tento darčekový poukaz využiť na úhradu služieb (čiastočnú alebo úplnú), ktoré si 
u nás vyberie. Platnosť šeku je časovo obmedzená na príslušný kalendárny rok. Darčekový poukaz 
môžete použiť pri zakúpení akéhokoľvek dovolenkového, študijného a pracovného pobytu v letnej ale 
aj zimnej sezóne z ponuky uvedenej na www.cacksaris.sk   .   Pravidlá prijímania darčekových poukazov 
sú uvedené na :  http://www.cacksaris.sk/sk/kancelaria/originalny_darcek/

3.cena – darčeková poukážka v hodnote 50,- Eur 
Obdarovaný môže tento darčekový poukaz využiť na úhradu služieb (čiastočnú alebo úplnú), ktoré si 
u nás vyberie. Platnosť šeku je časovo obmedzená na príslušný kalendárny rok. Darčekový poukaz 
môžete použiť pri zakúpení akéhokoľvek dovolenkového, študijného a pracovného pobytu v letnej ale 
aj  zimnej  sezóne  z ponuky  uvedenej  na www.cacksaris.sk   .    Pravidlá  prijímania  darčekových 
poukazov sú uvedené na :  http://www.cacksaris.sk/sk/kancelaria/originalny_darcek/

1.2 Prihlásenie sa do súťaže
Súťaže sa zúčastňujú všetci priaznivci CACK ŠARIŠ, ktorí v období od 01.júna 2012 do 30 augusta  
2012, vyplnili a odoslali „Registračný formulár“ uvedený na : 
http://www.cacksaris.sk/sk/formulare/registracny-formular/  alebo  nás  podporili  na  „Facebooku“ 
stlačením „Like (Páči sa mi)“ : http://www.facebook.com/CACKSARIS

2. Podmienky preberania výhier
Oboznámenie účastníka súťaže o získaní výhry prebieha cez mailovú adresu resp. cez Facebook. 
Výhry  budú  doručené  prostredníctvom  slovenskej  pošty.  V  prípade  ak  účastníkovi  nie  je  možné 
doručiť  oznámenie  o  výhre  alebo  výhru,  následne  sa  uskutoční  náhradné losovanie.  Organizátor 
nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené z dôvodu chybne zadaných údajov.

3. Práva organizátora
Organizátor nie je zodpovedný a nevzťahuje sa na náhradu škody pri presadzovaní akejkoľvek chyby 
alebo poruchy, ku ktorej došlo v oblasti propagácie, náklady súvisiace alebo vyplývajúce z omeškania,  
ďalej škody, straty spôsobené úmyselne alebo nedbanlivosťou.
Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže s tým, že Organizátor je  
oprávnený: uverejniť mená, priezviská, mailové adresy a ostatné prejavy osobnej povahy na reklamné 
a propagačné účely Organizátora, bez nároku na odmenu.
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Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné 
ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať.
Organizátor smie spracúvať tieto údaje, až kým súhlas nebude odvolaný. Organizátor si vyhradzuje 
právo kedykoľvek, pred aj počas trvania súťaže, pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky 
súťaže. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa Organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým 
dôjde k vyhláseniu súťaže. Účastníci  súhlasia s tým, že počas účasti na promócii sa podieľajú na 
podpore pravidiel a sú plne zodpovený za akúkoľvek spôsobenú škodu voči organizácii. Informácie o  
súťaži nájdete na adrese:  http://www.cacksaris.sk/sk/spolocne/sutaz-registruj-sa-a-vyhraj
Účastníci  s  účasťou  automaticky  schvaľujú  účastnícke  predpisy.  Organizátor  môže  zbaviť  účasti 
súťažiaceho, ktorý poruší účastnícke predpisy.

4. Pravidlá ochrany osobných údajov
CACK  ŠARIŠ  (ďalej  len  “Usporiadateľ  ”)  si  uvedomuje  zodpovednosť  za  ochranu  údajov  našich 
zákazníkov a urobí všetko pre to, aby v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  tiež „zákon“)  vyžiadal  si  súhlas  so  spracúvaním (§  4 
zákona) a týmto dodržal  zákon o ochrane osobných údajov.  Súhlas možno odvolať  bez uvedenia 
dôvodu.  Účastník  súťaže/dotknutá osoba odoslaním registračného formulára  potvrdzuje  správnosť 
poskytnutých údajov. Každý účastník vyplnením a odoslaním webového formulára súhlasí s tým, že 
bude zaradený do databázy usporiadateľa súťaže na dobu neurčitú. Všetky poskytnuté osobné údaje 
môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti CAC ŠARIŠ a na účel poštovej či telefonickej 
komunikácie počas trvania súťaže, zasielania výhier a za účelom zasielania aktuálnych ponúk CACK 
ŠARIŠ.  Usporiadateľ  bude  s  nimi  zaobchádzať  maximálne  dôverne  a  osobné  údaje  poskytnuté 
usporiadateľovi môžu byť poskytnuté len spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Účastník 
hry  berie  na  vedomie  a  súhlasí  so  zverejnením  svojho  mena  ako  výhercu  na  webovej  stránke 
www.cacksaris.sk  ako aj na http://www.facebook.com/CACKSARIS

Cieľom vyhláseniu ochrany dát je, aby sme Vás informovali o tom ako použijeme vaše osobné údaje,  
resp. ako možete zmeniť alebo vymazať tieto údaje.

5. Práva a povinnosti usporiadateľa
Usporiadateľ  zbiera  iba  tie  údaje,  ktoré  sú  zadané  pri  registrácii  (elektronicky)  na 
http://www.facebook.com/CACKSARIS alebo na internetovej stránke www.cacksaris.sk – priamy link: 
http://www.cacksaris.sk/sk/formulare/registracny-formular/   a ktoré zákazník dobrovoľne poskytne pri 
hovoroch a službách zákazníckej podpory. Usporiadateľ používa tieto údaje na to, aby s pomocou 
týchto  údajov  poskytoval  informácie  o  produkte/službe,  ktoré  zákazník  objednal  alebo  poskytol  
zákazníkom objednané informácie o produktoch a službách.
Pri  tomto sa vyskytne, že sa s Vami skontaktujeme formou e-mailu, telefonicky alebo písomne. V 
prípade promóciových  ponúk do tohto  procesu može byť  zhrnuté aj  overenie,  vaše oprávnenie  a 
ďalšie  administratívne  informácie.  Usporiadateľ  može  osobné  údaje  poskytnúť  podnikom  alebo 
partnerom, s ktorými je v obchodnom vzťahu, a ktorí vykonávajú Usporiadateľom objednané služby,  
napríklad telefonické zákaznícke podpory. Takto poskytnované osobné údaje môžu byť použité len 
spôsobom v súlade zbieraním údajov a len na účely, ktoré sú dané vo vyhlásení ochrany dát. Keď ste 
žiadali poskytovanie takýchto informácií, v tom prípade Usporadateľ resp. s ním spolupracujúci alebo 
poverený  podnik  sa  skontaktuje  s  Vami  pomocou  e-mailu  alebo  iným  spôsobom  (poštou  alebo 
telefonicky,  keď  nám  tieto  informácie  sú  k  dispozícii),  aby  poskytoval  informácie  o  službách,  o 
produktoch, o súťažiach alebo o ponukách spoločnosti. 
Máte právo na prístup, opravu, aktualizáciu alebo zmazanie nami uložených osobných údajov.
Keď v budúcnosti nechcete dostávať takéto informácie alebo chcete zmazať nami uložené osobné 
údaje, tak sa s nami skontaktujte na emailovej adrese: info  @cacksaris.sk   .
Upozorňujeme Vás,  že  informácie  o  Vašich  osobných  údajoch poskytneme len po overení  Vašej 
totožnosti.

V Prešove dňa 30.mája 2012 

                                                                                                              PhDr. Melánia Škovranková
                                                                                                           hlavný usporiadateľ  kampane
                                                                                                                           CACK ŠARIŠ
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