Všeobecné pravidlá súťaží na webovej stránke www.abonyfruit.sk a fanpage
Abony Fruit na sociálnych sieťach
(platné a účinné od 1.5.2022)
1. Usporiadateľ
1.1.

Usporiadateľom všetkých súťaží na webovej stránke www.abonyfruit.sk a na profiloch
Usporiadateľa na sociálnych sieťach Facebook a Instagram je spoločnosť Abony Fruit, s.r.o., so
sídlom 930 01 Veľké Blahovo 192, Slovenská republika, IČO: 50 808 095, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, odd.: Sro, vložka číslo: 39700/T, email:
abonyfruit@gmail.com, kontaktná osoba: Ladislav Púchovský, tel. č.: +421-948-268-910 (ďalej
aj „Usporiadateľ“).

1.2.

Usporiadateľ vydáva tieto Všeobecné pravidlá súťaží na webovej stránke a na sociálnych sieťach
Facebook a Instagram (ďalej len „Pravidlá“). Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky súťaže
vyhlasované Usporiadateľom, avšak Usporiadateľ si vyhradzuje právo vydať ďalšie pravidlá
vzťahujúce sa na jednotlivé súťaže.

1.3.

Každá súťaž sa bude spravovať súťažnými podmienkami určenými týmito Pravidlami,
oznámenými jednotlivými súťažnými príspevkami na sociálnych sieťach Usporiadateľa,
akoukoľvek ich zmenou uverejnenou na sociálnych sieťach a špeciálnymi pravidlami pre danú
súťaž zverejnenými na webe Usporiadateľa. V prípade rozporu medzi obsahom jednotlivých
častí súťažných pravidiel platí nasledujúce poradie prednosti: 1. zmeny jednotlivého súťažného
príspevku Usporiadateľa, pričom nová zmena má prednosť pred predchádzajúcou, 2. súťažný
príspevok Usporiadateľa, ktorým bola súťaž vyhlásená, 3. špeciálne pravidlá pre vybrané
súťaže, 4. tieto všeobecné Pravidlá.

2. Vyhlásenie vo vzťahu k súťažiam na sociálnych sieťach Facebook a Instagram
2.1.

Akákoľvek súťaž vyhlasovaná Usporiadateľom nie je žiadnym spôsobom vyhlasovaná,
usporadúvaná, sponzorovaná, schvaľovaná, schválená alebo akýmkoľvek spôsobom spojená so
sociálnou sieťou Facebook a/alebo Instagram.

2.2.

Sociálne siete Facebook a Instagram žiadnym spôsobom za súťaže Usporiadateľa neručia,
nezodpovedajú voči účastníkom súťaže a voči účastníkom súťaže nemajú žiadne záväzky.
Účastník súťaže si je vedomý toho, že poskytuje svoje informácie a osobné údaje Usporiadateľovi
a nie sociálnym sieťam.

2.3.

Všetky informácie v rámci súťaží sú poskytované výlučne Usporiadateľovi a všetky dopyty,
otázky, komentáre alebo sťažnosti týkajúce sa súťaže musia byť smerované výlučne
Usporiadateľovi.

3. Cieľ súťaže
3.1.

Cieľom každej súťaže je podpora a propagácia produktov a služieb Usporiadateľa za účelom jeho
uplatnenia na relevantnom trhu.
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4. Vyhlásenie súťaže
4.1.

Ak súťažný príspevok Usporiadateľa zverejnený na webovej stránke a/alebo sociálnych sieťach
(ďalej aj „Súťažný príspevok“) neuvádza inak, jeho uverejnenie na webe alebo profile
Usporiadateľa na sociálnych sieťach predstavuje vyhlásenie novej samostatnej súťaže; to neplatí,
ak z obsahu príspevku Usporiadateľa vyplýva, že príspevok sa týka už vyhlásenej súťaže. Toto
ustanovenie sa netýka súťaží uvedených v bode 4.2 až 4.5. týchto Pravidiel. Ustanovenia bodov
4.2. až 4.5. týchto pravidiel predstavujú Špeciálne pravidlá pre vybrané súťaže (ďalej aj „Špeciálne
pravidlá“).

4.2.

Súťaž Napeč a vyhraj!
4.2.1. Trvanie súťaže
Súťaž bude prebiehať v období od 1.5.2022 do 30.6.2022.
4.2.2. Osobitné podmienky účasti na súťaži
Do súťaže sa môže zapojiť účastník, ktorý v čase trvania súťaže: (i) akýmkoľvek spôsobom nakúpi
alebo nazbiera a zaplatí jahody (samozber) u Usporiadateľa a súčasne (ii) pod príspevok
Usporiadateľa zverejnený na sociálnej sieti s označením súťaže Napeč a vyhraj! uverejní
komentár obsahujúci recept na jahodovú tortu, koláč či zákusok a súčasne priloží fotografiu torty,
koláča či zákuska.
4.2.3. Výhra
Výhrou je Poukaz (voucher) v hodnote 250,- EUR, ktorý je možné uplatniť na nákup služieb na
portáli www.zľavomat.sk.
4.2.4. Určenie výhercu
Usporiadateľ dňa 1.7.2022 určí výhercu podľa počtu označení „Páči sa mi to / Like“ na príspevku
súťažiaceho, ktorý spĺňa súťažné podmienky.

4.3.

Súťaž Nazbieraj a vyhraj!
4.3.1. Trvanie súťaže
Súťaž bude prebiehať v období od 1.5.2022 do 30.6.2022.
4.3.2. Osobitné podmienky účasti na súťaži
Účastníkom súťaže môže byť len zákazník Usporiadateľa, ktorý sa zúčastní samozberu jahôd na
plantáži Usporiadateľa. Za každých nazbieraných a zákazníkom zaplatených 10 kg jahôd dostane
účastník „súťažnú kartičku“ spolu s odtlačkom pečiatky potvrdzujúcim splnenie uvedenej
podmienky. Zákazník vhodením súťažnej kartičky do súťažnej urny určenej Usporiadateľom
získava možnosť zúčastniť sa žrebovania o Výhru a súťažná kartička sa stáva žrebom.
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4.3.3. Výhra
Výhrou je Poukaz (voucher) v hodnote 250,- EUR, ktorý je možné uplatniť na nákup služieb na
portáli www.zľavomat.sk.
4.3.4. Určenie výhercu
Výherca bude určený losovaním, teda náhodným výberom súťažnej kartičky (žrebu)
uskutočneným osobou určenou Usporiadateľom.
4.4.

Súťaž Objednaj a vyhraj!
4.4.1. Trvanie súťaže
Súťaž bude prebiehať v období od 1.5.2022 do 30.6.2022.
4.4.2. Osobitné podmienky účasti na súťaži
Účastníkom súťaže môže byť len zákazník Usporiadateľa, ktorý si u Usporiadateľa objedná
jahody online, teda prostredníctvom objednávkového systém na webe Usporiadateľa. Za každý
zaplatený nákup dostane zákazník jeden odtlačok pečiatky na „súťažnú kartičku“. Zákazník
vhodením súťažnej kartičky obsahujúcej 3 odtlačky pečiatky (potvrdzujúce splnenie podmienok
účasti v súťaži) do súťažnej urny určenej Usporiadateľom získava možnosť zúčastniť sa
žrebovania o Výhru a súťažná kartička sa stáva žrebom.
4.4.3. Výhra
Výhrou je Poukaz (voucher) v hodnote 250,- EUR, ktorý je možné uplatniť na nákup služieb na
portáli www.zľavomat.sk.
4.4.4. Určenie výhercu
Výherca bude určený losovaním, teda náhodným výberom súťažnej kartičky (žrebu))
uskutočneným osobou určenou Usporiadateľom.

4.5.

Súťaž Nakúp a vyhraj!
4.4.1. Trvanie súťaže
Súťaž bude prebiehať v období od 1.5.2022 do 30.6.2022.
4.4.2. Osobitné podmienky účasti na súťaži
Účastníkom súťaže môže byť len zákazník Usporiadateľa, ktorý u Usporiadateľa na plantáži alebo
v jeho predajni nakúpi jahody. Za každý nákup dostane zákazník jeden odtlačok pečiatky na
„súťažnú kartičku“. Zákazník vhodením súťažnej kartičky obsahujúcej 3 odtlačky pečiatky
(potvrdzujúce splnenie podmienok účasti v súťaži) do súťažnej urny určenej Usporiadateľom
získava možnosť zúčastniť sa žrebovania o Výhru a súťažná kartička sa stáva žrebom.
4.4.3. Výhra

3

Výhrou je Poukaz (voucher) v hodnote 250,- EUR, ktorý je možné uplatniť na nákup služieb na
portáli www.zľavomat.sk.
4.4.4. Určenie výhercu
Výherca bude určený losovaním, teda náhodným výberom súťažnej kartičky (žrebu))
uskutočneným osobou určenou Usporiadateľom.
5. Trvanie súťaže
5.1.

Termín trvania súťaže je spravidla oznámený v Súťažnom príspevku na sociálnych sieťach
Usporiadateľa alebo na webovej stránke alebo v týchto Pravidlách. Termín trvania vybraných
súťaží je uvedený v článku 4 týchto pravidiel.

6. Kto môže byť účastníkom súťaže
6.1.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území
Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a splní podmienky súťaže (v týchto Pravidlách
označovaná aj „Účastník“ alebo „Súťažiaci“). Usporiadateľ môže určiť (zúžiť alebo rozšíriť)
okruh súťažiacich priamo v pravidlách pre danú súťaž.

6.2.

Účastníkom súťaže nemôže byť Usporiadateľ, zmluvní partneri Usporiadateľa podieľajúci sa na
organizácii súťaže, ich zamestnanci, spoločníci, osoby oprávnené konať v mene Usporiadateľa
a zmluvných partnerov Usporiadateľa podieľajúcich sa na organizácii Súťaže, ako aj ich blízke
osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov. Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je touto osobou, nemá nárok na výhru, výhra sa
mu neodovzdá a zostáva v dispozícii a vo vlastníctve Usporiadateľa Súťaže.

7. Ďalšie podmienky súťaže
7.1.

Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži (zapojením sa do súťaže) vyjadruje súhlas s týmito
Pravidlami a so všetkými ďalšími pravidlami, ktoré sa na súťaž vzťahujú.

7.3.

Každý súťažiaci zverejnením komentára s fotografiou na webovej stránke alebo sociálnej sieti
Usporiadateľa súhlasí s prípadným bezodplatným použitím zverejnenej fotografie na
propagačné účely produktov a služieb Usporiadateľa.

8. Výhra
8.1.

Usporiadateľ poskytne do každej súťaže jednu alebo viac výhier, ktorých druh a počet určí
v podmienkach pre konkrétnu súťaž.

8.2.

Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa ust. § 845 ods.
1 Občianskeho zákonníka vymáhať. Výsledky súťaže oznámené Usporiadateľom sú konečné,
ak nenastane niektorý z dôvodov pre odňatie alebo neodovzdanie výhry. Účastníci súťaže berú
na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve.
Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za peniaze alebo
požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená Usporiadateľom.
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9. Určenie výhercov
9.1.

Usporiadateľ v rámci súťaže určí zo súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky, taký počet
výhercov, ktorý je stanovený v súťaži / Súťažnom príspevku.

9.2.

Ak nie je v jednotlivej súťaži uvedené inak, výherca bude určený obvykle do 15 dní odo dňa
rozhodujúceho pre určenie výhercu a výherca bude určený náhodným výberom alebo iným
vhodným spôsobom.

9.3.

Výherca je povinný poskytnúť Usporiadateľovi všetku súčinnosť potrebnú na posúdenie splnenia
podmienok jeho účasti v súťaži a súčinnosť spočívajúcu v oznámení osobných údajov potrebných
na odovzdanie výhry, inak výherca stráca právo na výhru a Usporiadateľ je oprávnený určiť
nového výhercu.

9.4.

Výherca súťaže bude oznámený vložením komentára pod Súťažným príspevkom, zverejnením
samostatného príspevku Usporiadateľa alebo iným vhodným spôsobom. Výherca následne musí
kontaktovať Usporiadateľa prostredníctvom súkromnej správy na sociálnych sieťach
Usporiadateľa. Ak sa výherca neprihlási, iným spôsobom nezareaguje na oznámenie o výhre do
48 hodín od jej oznámenia alebo výhru výslovne odmietne, stráca nárok na výhru a Usporiadateľ
je oprávnený určiť nového výhercu alebo rozhodnúť o tom, že nový výherca nebude určený.

9.5.

Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť súťažiaceho, resp. rozhodnúť o strate nároku na výhru
v prípade, ak dôjde zo strany súťažiaceho alebo výhercu k porušeniu pravidiel alebo konaniu
v rozpore s dobrými mravmi.

9.6.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky súťaže.
Výhercom nemôžu byť súťažiaci, ktorí čo i len čiastočne nesplnili podmienky stanovené pre účasť
v súťaži.

10. Odovzdanie výhry
10.1.

Spôsob doručenia výhry určí Usporiadateľ a následne bude výhercu informovať o spôsobe
doručenia prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti, e-mailom alebo telefonicky.
Usporiadateľ odošle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže
poskytol organizátorovi súťaže úplné informácie potrebné na doručenie výhry. Ak výherca
zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej
doručovateľom, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech Usporiadateľa bez toho, aby
výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Usporiadateľa. Usporiadateľ si
vyhradzuje právo zmeniť spôsob odovzdania výhry.

11. Informácia o daňových povinnostiach
11.1.

Hodnota výhry bude uvedená v oznámení o výhre doručenom výhercovi spolu s výhrou. Výhra,
ktorej hodnota prekročí sumu určenú príslušným ustanovením zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov (aktuálne 350,- EUR), podlieha podľa platných
právnych predpisov Slovenskej republiky zdaneniu a je predmetom odvodu na verejné
zdravotné poistenie v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení v znení neskorších predpisov.
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12. Ochrana osobných údajov
12.1.

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov Usporiadateľovi (vo vzťahu k ochrane osobných údajov
“Prevádzkovateľ”) bezodplatný, slobodný, dobrovoľný, vážny, určitý, zrozumiteľný a nie pod
nátlakom ani za nevýhodných podmienok udelený, súhlas so spracúvaním svojich osobných
údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, kontaktné telefónne číslo,
kontaktná poštová adresa, fotografia z profilu na sociálnej sieti, prípadne iné osobné údaje
potrebné pre účasť v súťaži a to za účelom: (i) určenia a kontaktovania výhercu, (ii) odovzdania
výhry priamo Usporiadateľom, či cestou zmluvného partnera Usporiadateľa podieľajúceho sa
na organizovaní súťaže, alebo zmluvného partnera podieľajúceho sa na doručovaní zásielok;
(iii) priameho marketingu Usporiadateľa formou zasielania reklamných a propagačných správ
a ďalšie propagačné aktivity Usporiadateľa realizované prostredníctvom známych
komunikačných kanálov.

12.2.

Súťažiaci berie na vedomie, že svoj súhlas priradený k danému účelu môže kedykoľvek odvolať.
Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred
odvolaním súhlasu.

12.3.

Prevádzkovateľ informuje súťažiaceho, že ako dotknutá osoba má najmä nasledujúce práva: a)
právo na prístup k svojim osobným údajom, b) právo na opravu nepresných, či nesprávnych
údajov a doplnenie neúplných údajov, c) právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel
spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne, d) právo na obmedzenie
spracúvania osobných údajov, e) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane
profilovania, f) právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre
seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov, g) právo podať sťažnosť u dozorného
orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, h) vo veci
spracúvania osobných údajov sa a môže obrátiť na zodpovednú osobu prevádzkovateľa pre
ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom mailovej adresy: abonyfruit@gmail.com.

12.5.

Podmienky spracúvania osobných údajov: Usporiadateľ spracúva osobné údaje sám alebo
prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje v rozsahu a
za podmienok dohodnutých s Usporiadateľom v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Doba uchovávania osobných údajov je spravidla 1 rok od vyhlásenia výsledkov súťaže podľa
týchto Pravidiel.

12.6.

Usporiadateľ udržiava primerané technické, administratívne a fyzické prostriedky a opatrenia
na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou,
neoprávnenou zmenou, neoprávneným zverejnením a prístupom, zneužitím. Osobné údaje v
spoločnosti spracúvajú len osoby, ktoré boli poverené spracúvaním osobných údajov a riadne
zaškolené.

13. Vylúčenie zodpovednosti Usporiadateľa
13.1.

Usporiadateľ nezodpovedá (i) za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov Súťaže v
súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi účastníka, ako aj v súvislosti s
neuplatnením alebo neprevzatím výhry v mieste a čase určenom Usporiadateľom; (ii) za žiadne
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dane alebo poplatky súvisiace s výhrou; (iii) za žiadnu škodu spôsobenú účastníkom súťaže
alebo tretím osobám zverejnením a šírením súťažných fotografií prostredníctvom sociálnych
sietí (Instagram alebo Facebook a iné) a internetu.
13.2.

Usporiadateľ nezodpovedá za neoprávnený zásah do práv tretích osôb v súvislosti s vytvorením,
zverejnením a šírením súťažnej fotografie; za s tým súvisiacu škodu zodpovedá výlučne
účastník súťaže, ktorý fotografiu do súťaže poskytol. Ak na fotografii budú fyzické osoby, je
nevyhnutné aby súťažiaci mal od autora fotografie a dotknutých osôb súhlas na zverejnenie na
sociálnych sieťach, nakoľko nesie plnú právnu zodpovednosť za zverejnené fotografie.

13.3.

Usporiadateľ neznáša žiadne náklady, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti s ich účasťou v
súťaži.

14. Záverečné ustanovenia
14.1.

Účasťou v súťaži vyjadruje Súťažiaci svoju vôľu riadiť sa pravidlami Súťaže obsiahnutými
v týchto Pravidlách a inými pravidlami vydanými Usporiadateľom. Usporiadateľ súťaže si
vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť tieto Pravidlá, ako aj súťažné príspevky Usporiadateľa a
to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto Pravidlá a ich zmeny budú uverejnené
na webovej stránke Usporiadateľa.

14.2.

Usporiadateľ nezodpovedá za to, že výherca uviedol nesprávnu alebo neúplnú poštovú, resp.
emailovú adresu. Usporiadateľ nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým výherca nedostal
výhru, alebo mu nebolo doručené oznámenie o výhre, pokiaľ tieto dôvody nespočívajú na strane
Usporiadateľa.

14.4.

Súťaže vyhlasované usporiadateľom nie sú hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o
hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ani verejnou
súťažou v zmysle § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

14.5.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo
chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže: (i) súťaž ukončiť alebo pozastaviť, (ii) zmeniť
podmienky súťaže, (iii) vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na sociálnych sieťach alebo
zaslané výhercom za neplatné alebo (iv) bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať alebo
vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý konal v rozpore so súťažnými pravidlami, pokúsil sa získať
výhru podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými mravmi alebo svojím konaním
akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť Usporiadateľa. Usporiadateľ je oprávnený
vymazať zo svojich profilov na sociálnych sieťach akékoľvek príspevky vylúčeného účastníka,
ako aj akékoľvek iné príspevky odporujúce dobrým mravom.

Veľké Blahovo, dňa 30.4.2022

Abony Fruit, s.r.o.
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