ÚPLNÉ PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ AKCIE s názvom
„MÚKA“
I.

Úvodní ustanovení, miesto a doba konania Akcie

1. Tento dokument obsahuje úplné pravidlá marketingovej akcie nazvanej „Múka“
(Ďalej len „Akcia“). Usporiadateľom Akcie je GORENJE SLOVAKIA, s.r.o., so
sídlom Hodžovo námestie 2/A, 811 06 Bratislava, IČO: 31428673, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 36068/B
(ďalej len „Usporiadateľ“).
2. Organizátorom akcie je spoločnosť Kristián, spol. s r.o., so sídlom Výstupní 1129/6,
Praha 10, PSČ 101 00, Česká republika, IČ: 63076331, zapísaná Obchodnom registri
vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 36363 (ďalej len
„Organizátor“).
3. Akcia prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania akcie“) od
15.3.2019 do vyčerpania zásob darčekov, najneskôr do 30.9.2019 vrátane (ďalej
len „Doba konania akcie“).
II.

Účasť v Akcii

1. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou
adresou na území Slovenskej republiky (Ďalej ľan "účastník" alebo "zákazník"),
ktorá splní ďalej uvedené podmienky Akcie.
III.

Podmienky účasti v Akcii

1. Prihlásením sa a riadnym vyplnenie údajov na webovej stránke www.mora.sk/akciarury (Ďalej len "web") v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, číslo
mobilného telefónu pre zaslanie SMS správy, miesto uskutočnenia nákupu súťažnej
rúry (názov a presnú adresu predajcu podľa účtenky či faktúry alebo názov e-shopu),
naskenovanie dokladu o zaplatení (účtenky, faktúry) súťažnej rúry v Dobe konania
akcie a uloženie čitateľnej kópie dokladu na webe alebo jeho zaslanie poštou na
adresu Organizátora s tým, že doklad o zaplatení musí byť doručený najneskôr dňa
15.10.2019.
2. Vyplnením údajov na webovej stránke www.mora.sk/akcia-rury účastník potvrdzuje
správnosť a úplnosť uvedených údajov a tiež vyjadruje súhlas s pravidlami Akcie.
3. Každý zákazník sa môže zúčastniť Akcie (tj. vyplniť údaje na www.mora.sk/akciarury) toľkokrát, koľko zakúpil súťažných rúr v Dobe konania akcie. Za každý súťažný
nákup si môže vybrať jeden darček.
IV.

Priebeh Akcie a darčeky

1. Po riadnej registrácii na www.mora.sk/akcia-rury a uložení kópie dokladu o zaplatení
na webe a po kontrole správnosti uvedených údajov vyrozumie Organizátor účastníka
potvrdzujúcom emailom.
2. Po schválení registrácie účastník získava nárok na jeden darček - 10 kg múky
Babičkina voľba - múka na celý rok ZADARMO (Ďalej ľan "darček").

Usporiadateľ vkladá do Akcie celkom minimálne 2000 ks darčekov.
Po vyčerpaní zásob darčekov Akcia končí. V priebehu konania Akcie si Usporiadateľ
vyhradzuje právo na zmenu množstva darčekov.
3. Ak účastník doloží doklad o zaplatení (účtenku, faktúru) a to elektronicky naskenovaním/nafotením dokladu a vložením do systému pri registrácii, jeho uvedené
údaje budú Usporiadateľom Akcie skontrolované a schválené, Organizátor mu pošle
vybraný darček do 1 mesiaca od tohto dátumu na uvedenú poštovú adresu.
Organizátor neručí za nedoručenie, stratu alebo poškodenie darčeka počas prepravy. V
prípade, že účastník Akcie odstúpi od kúpnej zmluvy o kúpe súťažnej rúry, nárok na
darček mu nevzniká a v prípade, že už darček prevzal, je povinný ho vrátiť do 14 dní
od odstúpenia od zmluvy, doručením na adresu Organizátora.
4. Účastník je povinný si darček prevziať na adrese, ktorú uviedol pri registrácii, ak
nepožiada Organizátora najneskôr do 5 pracovných dní po registrácii o zmenu adresy
doručenia a nedohodne si príslušnú zmenu. Ak si darček na danej adrese neprevezme,
považuje toto Organizátor za odmietnutie prevzatia darčeka, na čo má účastník právo.
5. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie elektronických registračných formulárov,
uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti s akciou (či už boli
spôsobené ľudským faktorom alebo technickou chybou), za akékoľvek technické
problémy či poruchy vzniknuté v priebehu akcie, rýchlosť technického pripojenia či
iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti s akciou alebo ich dostupnosťou pre
účastníkov akcie.
6. O akýchkoľvek reklamáciách, či námietkach ohľadne tejto akcie rozhoduje s
konečnou platnosťou Usporiadateľ. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky
podmienky pre účasť v akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou
rozhodnúť o akejkoľvek otázke s akciou spojenou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo
bez náhrady akciu skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne
zmeniť alebo doplniť jej pravidlá, a to tak, že zmenu vyhlási na svojich internetových
stránkach www.mora.sk/akcia-rury, kde sú tak k dispozícii platné a úplné pravidlá.
7. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov z akcie v prípade, že by
takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by
vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť.
V.

Vylúčenie z Akcie

1. Z účasti na Akcii sú vylúčené osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú
pravidlám Akcie. Z Akcia sú ďalej vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im
blízke v zmysle Občianskeho zákonníka.
2. Usporiadateľ, ako aj Organizátor Akcie, sú oprávnení s konečnou platnosťou vylúčiť
takého účastníka, u ktorého budú mať podozrenie, že takýto účastník dosiahol svojej
účasti v Akcii podvodným konaním, alebo konaním, ktoré je v rozpore s dobrými

mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky akcie. Toto rozhodnutie Usporiadateľa
alebo Organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.
VI.

Ochrana osobných údajov

1. Účastník berie na vedomie, že na základe účasti v Akcii je Usporiadateľ oprávnený
spracovávať jeho osobné údaje, tj. najmä mená, priezviská, emailovú adresu,
doručovaciu adresu, telefónne číslo (Ďalej ľan "osobné údaje"), za účelom
organizácie Akcie a zaslanie výhry a ďalej pre účely ochrany oprávnených záujmov
Usporiadateľa, a to po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia doby konania Akcie.
Poskytnutie osobných údajov je podmienkou účasti v Akcii.
2. Účastník ďalej môže Usporiadateľovi v rámci registračného formulára udeliť súhlas
na účel:
o zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa tovaru alebo služieb
Usporiadateľa prostredníctvom elektronických prostriedkov (email, SMS)
podľa č. 22/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o
zmenách niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej
spoločnosti), v znení neskorších predpisov.
Udelenie súhlasu so zasielaním obchodných oznámení je dobrovoľné. Súhlas je
udelený na dobu neurčitú s tým, že účastník je oprávnený ho kedykoľvek odvolať na
adrese sídla Usporiadateľa alebo emailovej adrese: info@mora.cz. Súhlas je taktiež
možné odvolať spôsobom uvedeným v každom obchodnom oznámení. Odvolaním
súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu do doby
jeho odvolania účastníkom.
3. Usporiadateľ spracováva údaje účastníka v súlade s platnými právnymi predpismi,
najmä zákonom zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č.
84/2014 Z. z.. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (Ďalej ľan "zákon o ochrane osobných údajov") a Nariadením
Európskeho parlamentu a rady ( EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné
nariadenie o ochrane osobných údajov, Ďalej len "nariadenie").
VII.

Záverečné ustanovenia

1. Usporiadateľ ani Organizátor týmto nepreberajú voči účastníkom Akcie žiadne iné
záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa alebo
Organizátora, než uvedené v týchto pravidlách.
2. Usporiadateľ, ako aj Organizátor si vyhradzujú právo nahradiť deklarované výhry
výrobkami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a prípadne meniť podmienky
odovzdania výhier. Usporiadateľ aj Organizátor si vyhradzujú právo Akciu skrátiť,
prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, a to aj bez udania dôvodu. V prípade
zmeny podmienok a pravidiel bude Organizátor informovať účastníkov Akcia
oznámením na internetových stránkach Usporiadateľa www.mora.sk. Zmena je účinná
dňom jej zverejnenia na internetových stránkach Usporiadateľa.
3. Vymáhanie účasti v Akcii súdnou cestou je vylúčené.

4. Vyobrazenie výhry na komunikačných materiáloch Akcie (letáky, plagáty, webové
stránky a pod.) je len ilustratívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej podobe výhry.
5. Usporiadateľ aj Organizátor sú oprávnení kontrolovať splnenie všetkých podmienok
pre účasť v Akcii, ako aj v jednotlivom súťažnom kole a v prípade sporu posúdiť a s
konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke s Akciou spojenej. Prípadné
námietky a informácie o priebehu Akcia možno písomne zasielať na adresu sídla
Organizátora, emailom na adresu: info@mora.care.
6. Usporiadateľ ani organizátor neručí za dostupnosť súťažných rúr na jednotlivých
predajniach alebo e-shopoch.
7. Právne vzťahy, z týchto pravidiel vyplývajúce, sa riadia právom Slovenskej republiky.
8. Úplné a záväzné pravidlá Akcie sú dostupné na internetových stránkach Usporiadateľa
www.mora.sk. V prípade rozporu medzi pravidlami Akcie alebo ich časťami
uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených
spotrebiteľom a textom týchto úplných pravidiel Akcie, platí znenie týchto úplných
pravidiel Akcie.
Úplné pravidlá Akcie sú účinné dňom: 14. marca 2019

