ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
"Získajte dokonalé výsledky prania a vyhrajte!"
I. Miesto a termín súťaže:
Súťaž prebieha vo všetkých pobočkách a na e-shope spoločnosti Tesco Stores SR a.s.
v Slovenskej republike v období od 3. 10. 2018 (od 00:00:01) do 16. 10. 2018 (do 23:59:59).
II. výhra:
1) 5x Inteligentná žehlička s parným generátorom Philips GC7808 / 40 PerfectCare Compact organizátor si vyhradzuje právo na možnú zmenu produktu za podobný typ a v rovnakej cenovej
hladine
2) 10x poukaz v hodnote 30 EUR na nákup do predajne TESCO
3) 20x balíček pracích prostriedkov Henkel v hodnote 30 EUR - balíček obsahuje nasledovné
výrobky: PERSIL Gél Regular 40praní, Perwoll Renew Advanced Color 1,8l, Silan Supreme
Romance Pink 600ml, SILAN Magic Affair 170g, K2r Colour Catcher 10ks, K2r Washing
Machine cleaner 2ks
III. Účastník súťaže:
Účastníkom súťaže sa stáva osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území
Slovenskej republiky, ktorá splní všetky nižšie uvedené podmienky:
1. V uvedenom období nakúpila jednorazovo výrobky značiek Persil, Palmex, Rex, Perwoll,
Silan, K2r, Somat, Pur, Bref alebo Clin alebo ich ľubovoľnú kombináciu v minimálnej celkovej
hodnote 15 EUR. Hodnotou 15 EUR sa myslí celková cena s DPH, ktorá je za uvedené výrobky
finálne zaplatená po odpočítaní všetkých prípadných zliav.
2. zašle súťažnú SMS s kódom účtenky.
V tvare: TESCO medzera SUTAZ medzera KÓD účtenky medzera MENO medzera
PRIEZVISKO
na telefónne číslo: +421 908 574 075.
Príklad SMS pre zákazníka s menom Ján Novák, číslom účtenky 03258965236982:
TESCO SUTAZ 0325896 JAN NOVAK
SMS TREBA PÍSAŤ bez diakritiky. Cena súťažnej SMS zodpovedá cene za bežnú SMS podľa
tarify súťažiaceho.

3. Uschová si originál účtenky. Kód účtenky v súťažnej SMS musí byť zhodný s originálnym
číslom - bez tejto účtenky nebude výhra vydaná.
4. V prípade výhry výherca zašle originál alebo kópiu účtenky na adresu Henkel Slovensko,
Záhradnícka 263/91, 821 08 Bratislava, Slovensko. Prípadné dôkazné bremeno pri
pochybnostiach, či boli účtenky zaslané alebo nie, nesie zasielajúci. Z tohto dôvodu sa odporúča
zaslať súťažné účtenky doporučene.

IV. vyhodnotenie:
Výhercovia budú určení na základe tzv. "Šťastnej chvíľky". Na účely tejto súťaže sa šťastnou
chvíľkou je vopred presne stanovený časový okamih vo formáte DD. MM. RRRR HH: MM: SS.
Výhru získa tá SMS do súťaže, ktorá príde v platnom tvare presne v stanovený výherný čas
alebo najbližšie tomuto času. V prípade, že prídu dve SMS s rovnakou časovou odchýlkou od
šťastnej chvíľky, pričom jedna príde pred šťastnú chvíľkou a druhá po nej, víťaznú sa stáva SMS
prichádzajúce po definovanej šťastné chvíľke.
Počas súťaže je určené celkom 35 šťastných chvíľ. 5 šťastných chvíľ určí výherca žehličky
Philips, 10 šťastných chvíľ určí výherca poukážky na nákup v predajni Tesco v hodnote 30 EUR
a 20 šťastných chvíľ určí výherca balíčka pracích prostriedkov Henkel v hodnote 30 EUR.
Výhru smie za dobu konania súťaže vyhrať každý súťažiaci len 1x, a to vždy s unikátnou
súťažnou účtenkou.
Ak súťažiaci pošle viac SMS s rovnakým číslom účtenky, bude sa počítať iba prvá došlá SMS.
Zvyšné SMS s týmto číslom budú diskvalifikované a podľa toho sa tiež upraví poradie, podľa
ktorého sa výhry prideľujú.
V prípade pochybností o pravosti účtenky môže byť účastník kedykoľvek vyzvaný na zaslanie
kópie účtenky či poskytnutie doplňujúcich informácií k nákupu. Pokiaľ tak neurobí do 10 dní od
vyzvania, budú jeho SMS zo súťaže vyradené.
Došlé SMS sú zaznamenávané pomocou technického zariadenia umožňujúceho zaznamenať
čas prijatia. SMS súťaž technicky zabezpečuje usporiadateľ.

Ďalšie prípadné otázky k súťaži prosím zasielajte na emailovú adresu uvedenú na stránkach
www.henkel-sutaz.sk v sekcii Kontakt - henkel.slovensko@henkel.com.
Výhercovia budú zverejnení do 30 dní po skončení súťaže. Zoznam výhercov vrátane mien,
priezvisko, mesto bude uvedený na www.henkel-sutaz.sk /tesco-sutaz, pričom tento zoznam
bude vymazaný najneskôr do 2 mesiacov od okamihu ukončenia súťaže.
V. Odovzdanie výhry:
Súťažiaci je povinný najneskôr do 10 dní od obdržania SMS s inštrukciami o výhre zaslať
súťažnú účtenky (tj. Účtenky od súťažných výrobkov, ktorých kódy účtenky boli uvedené vo
výhernej SMS správe) spolu s vlastným menom a adresou na adresu: Henkel SR, Záhradnícka
263/91, 821 08 Bratislava. Prípadné dôkazné bremeno pri pochybnostiach, či boli účtenky
zaslané alebo nie, nesie zasielajúci. Z tohto dôvodu sa odporúča zaslať súťažné účtenky
doporučene.
Po doloženie súťažných účteniek bude výhra výhercovi zaslaná prostredníctvom zásielkovej
služby, popr. odovzdaná. Výhry budú odoslané najneskôr do jedného mesiaca od doručenia a
uznania súťažných účteniek, pokiaľ usporiadateľ neurčí inak s ohľadom na priebeh distribúcie
výhier.
Výherca bude kontaktovaný najneskôr do 21 dní od ukončenia a vyhodnotenia súťaže.
VI. Zodpovednosť:
Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené používaním či manipuláciou s
výhrou získanú v rámci súťaže po jej prevzatí.
VII. Ďalšie podmienky súťaže:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa
vlastného uváženia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zo závažných dôvodov
zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť. Usporiadateľ zaistí uhradenie prípadnej zrážkovej dane v súlade
s príslušnými právnymi predpismi. Namiesto výhry nie je možné požadovať vyplatenie hotovosti.
VIII. Osobné údaje:
Správcom osobných údajov poskytnutých účastníkom súťaže je spoločnosť Henkel Slovensko,
spol. s r.o., so sídlom Záhradnícka 263/91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 324

246, e-mail: dataprotectionsk@henkel.com.
Osobné údaje účastníkov súťaže sú spracovávané za účelom registrácie do súťaže, vedenie
evidencie súťažiacich, vyhodnotenie súťaže, informovanie a zverejnenie výhercov a zaslanie
výhier. Právnym základom pre toto spracovanie sú tieto pravidlá súťaže, ktoré predstavujú
zmluvné dohody medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom súťaže, ktorým je spoločnosť
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Príjemcom osobných údajov účastníkov súťaže sú nasledujúce spoločnosti:

• Efex, s.r.o., Družstevná 1, 900 23, Viničné
• Visual Communication, s. r. o., Karpatská 18, 811 05 Bratislava
Osobné údaje budú uložené u správcu a / alebo príjemcov počas trvania súťaže a ďalej 2
mesiace po skončení posledného kola súťaže, tzn. maximálne do 16. 12. 2018.

Účastník súťaže má právo požadovať od spoločnosti Henkel Slovensko spol. s r.o. prístup k
poskytnutým osobným údajom, tzn. má právo získať od tejto spoločnosti potvrdenie, či osobné
údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k
týmto osobným údajom a k ďalším stanoveným informáciám. Ďalej má účastník súťaže právo na
opravu nepresných alebo na doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Tieto
práva môže účastník súťaže uplatňovať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického
kontaktu na spoločnosť Henkel Slovensko, spol. s r.o. uvedeného vyššie.
V prípade, že sa účastník súťaže domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov v rámci tejto
súťaže, došlo k porušeniu Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679), má právo podať sťažnosť u niektorého
dozorného úradu , najmä v štáte jeho obvyklého pobytu, miesta výkonu jeho zamestnania alebo
miesta, kde došlo k údajnému porušeniu. Týmto dozorným úradom pre
Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220,
https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

IX. pravidlá
Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú dostupné po celý čas trvania súťaže na internetovej stránke
www.henkel-sutaz.cz/tesco-sutaz. V prípade rozporu medzi textom oficiálnych pravidiel súťaže a

textom na tlačených alebo elektronických reklamných materiáloch platí znenie oficiálnych
pravidiel.

