Pravidlá súťaže
1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE: MS Experts s.r.o.
so sídlom: Majerníkova 1 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO: 47016752, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 139364/B
(ďalej tiež „Usporiadateľ alebo Prevádzkovateľ“).

2. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE: od 1.12.2020 do 31.5.2021
3. PRIEBEH SÚŤAŽE:
1. Do súťaže bude zaradený každý súťažiaci (s výnimkou uvedenou v bodoch 5.1, 5.2 a
5.3), ktorý si zahrá jednu z hier nachádzajúcich sa na webovej stránke
oficialnekasina.sk a pošle snímku obrazovky („súťažnú snímku“), na e-mailovú
adresu súťaž@oficialnekasina.sk . Zo snímky obrazovky musí byť zrejmé, že hra
prebehla na stránke www.oficialnekasina.sk a musí byť jasne viditeľná výhra a
výherná kombinácia.
2. Počas celého trvania súťaže prebehne každý kalendárny mesiac samostatná súťaž,
ktorá bude vyhodnotená vždy v piaty deň kalendárneho mesiaca, nasledujúcom po
súťažnom mesiaci. Prvé žrebovanie sa uskutoční 5.1.2021.
3. Do súťaže je možné sa zapojiť vždy od prvého dňa kalendárneho mesiaca od
00:00:01 hod. do posledného dňa v kalendárnom mesiaci do 23:59:59 hod.
4. V každom žrebovaní sa žrebuje náhodným počítačovým výberom z e-mailových
adries, z ktorých boli doručené súťažné snímky. Do súťaže sa môže počas
kalendárneho mesiaca zapojiť každá osoba iba raz a iba s jednou e-mailovou
adresou.

4. VÝHRY A ICH VYPLATENIE
1. V poradí prvý vyžrebovaný súťažiaci vyhráva 60€, druhý vyžrebovaný súťažiaci
vyhráva 30€ a tretí vyžrebovaný súťažiaci vyhráva 10€.
2. Výhercovia budú o získaní výhry informovaní e-mailom. Výhercovia sú povinní
prijatie výhry potvrdiť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa, kedy boli informovaní
o výhre, v opačnom prípade nárok výhercu na výhru zaniká a namiesto neho bude
vyžrebovaný náhraník. Náhradník má na potvrdenie prijatia výhry rovnako 7 dní. V
prípade že sa o výhru neprihlási ani náhradník, výhra prepadá.

3. Peňažná výhra bude odoslaná výhercovi najneskôr do 15 dní po potvrdení prijatia
výhry na IBAN, ktorý výherca uvedie.
4. Výherca musí spolu s potvrdením výhry uviesť svoju prezývku, pod ktorou bude
uvedený v zozname výhercov.

5. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE:
1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je
občanom SR, alebo má trvalý pobyt na území SR.
2. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa vrátane ich blízkych osôb
podľa § 116 Občianskeho zákonníka.
3. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek súťažiaceho v prípade, že by účastník
nesplnil podmienky účasti v súťaži, alebo by porušoval Pravidlá súťaže.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pravidlá súťaže sú k dispozícii na webovej stránke www.oficialnekasina.sk počas
celej doby trvania súťaže.
2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny Pravidiel súťaže kedykoľvek
počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo
zrušenia a pod., a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia akejkoľvek náhrady.
Prípadné zmeny Pravidiel zverejní Usporiadateľ na webovej stránke
www.oficialnekasina.sk, pričom súťažiacim nevznikajú voči Usporiadateľovi
akékoľvek nároky z titulu účasti v súťaži a Usporiadateľovi nevzniká povinnosť
poskytnúť súťažiacemu žiadne odškodnenie, náhradné plnenie, a pod.
3. V ostatnom sa súťaž a vzťahy medzi súťažiacimi a Usporiadateľom riadia právnym
poriadkom Slovenskej republiky.
4. Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník (súťažiaci) svojou účasťou v súťaži vyjadruje
svoj súhlas s jej Pravidlami a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať.
5. Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na
Usporiadateľovej webovej stránke www.oficialnekasina.sk.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov organizátorovi súťaže svoj súhlas so
spracovaním svojej e-mailovej adresy a IBAN. Súhlas je daný po dobu nevyhnutne
potrebnú na realizáciu súťaže a 6 mesiacov od jej ukončenia a podľa § 14 odst.3 cit.
zákona je ho možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu
Usporiadateľa.
2. Usporiadateľ súťaže týmto 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“),
informuje o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov
súťažiacich ako dotknutých osôb.
3. Účel zberu osobných dát: Prevádzkovateľ získava osobné údaje za účelom
umožnenia účasti súťažiaceho v súťaži, a teda zapojenia sa súťažiaceho do súťaže,
informovania o priebehu súťaže a odovzdania výhry výhercom, ako aj vykonania
ďalších úkonov za účelom doručenia výhry.
4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácie:Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani do
medzinárodnej organizácie.
5. Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov: Poskytnutie údajov je
požiadavkou, ktorá je potrebná na vykonávanie práv a povinností Prevádzkovateľa
ako usporiadateľa súťaže a rovnako aj súťažiacich podľa týchto pravidiel súťaže.
Dotknutá osoba nie je povinná Poskytovateľovi svoje osobné údaje poskytnúť. V
prípade neposkytnutia osobných údajov, sa dotknutá osoba nemôže zúčastniť
súťaže.
6. Príjemcami osobných údajov sú:
a) osoby poverené spracúvaním osobných údajov, ktoré budú spracúvať osobné
údaje v mene Prevádzkovateľa (sprostredkovateľom),
b) osoby, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi služby poradenského, účtovného,
finančného a právneho charakteru.
c) osoby, oprávnené vykonávať kontrolu alebo dohľad nad priebehom súťaže a to
najmä správne a súdne orgány a iné orgány verejnej moci.

