
 

Súťaž o vírivku PureSpa Octagon 

 

Organizátor súťaže 
 
Organizátorom súťaže je spoločnosť Marimex spol. s r.o, so sídlom Rožňavská 17, Bratislava ,  
PSČ: 831 04, IČO:35694980, IČ DPH: SK2020340454,  Zapísané Okresným súdom v Bratislave I, oddiel 
Sro, vložka č. 11407/B (ďalej len “organizátor”). 
 

Vyhlásenie súťaže 
 
Organizátor vyhlásil súťaž formou letáku umiestneného v predajni Marimex, na webe 
www.marimex.skz a facebookovej stránke https://www.facebook.com/Marimex.sk?ref=hl. 
 
Termín konania prvého kola súťaže: od rána 11. 5. 2015 do polnoci 30. 9. 2015. 
Termín konania prípadného druhého kola súťaže: od rána 5. 10. 2015 do polnoci 11. 10. 2015. Druhé 
kolo súťaže bude vyhlásené len v prípade obdržania viac ako jednej správnej resp. výhernej 
odpovede. 
 
Vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne 19. 10. 2015. 
 
Počet výhercov: 1. 
 
Výhra: vírivka PureSpa Octagon Jet & Bubble Deluxe v hodnote 619€. 
 

Podmienky súťaže 
 
V prvom kole súťaže zákazník na predajni Marimex dostane formulár, kde vyplní meno, priezvisko, 
PSČ, e-mailovú adresu a odpovie na súťažnú otázku. 
 
Formulár vhodí do zbernej nádoby umiestnenej v priestoroch predajne. 
V prípadnom druhom kole výhercu prvého kola dostane e-mail so súťažnou otázkou 
 

Účasť v súťaži 
 
Súťaž je určená všetkým fyzickým osobám Slovenskej republiky starším ako osemnásť rokov. 
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
 



Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k organizátorovi a ich rodinní 
príslušníci v rozsahu príbuzných v pokolení priamom, súrodenec a manžel/manželka. 
Účasť v súťaži je zdarma. 
 

Ceny 
 
Výhercom vírivky PureSpa Octagon Jet/Bubble Deluxe sa stane súťažiaci, ktorý najpresnejšie odpovie 
na súťažnú otázku: 
Koľko hracích lístkov sa nazbiera na konci súťaže? 
Súťaž bude mať jedného výhercu. 
Súťažiaci so zhodným (najpresnejším) tipom budú kontaktovaní na e-mail, ktorý uviedli na hracom 
lístku. Obdržia doplňujúcu otázku vrátane pokynov a ďalším postupom. 
 
Účasť v súťaži ani výhru nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. 
Výhra bude odovzdaná výhercovi osobne zástupcom organizátora v predajni Marimex, Rožňavská 17, 
Bratislava 831 04. Pokiaľ sa výherca o výhru neprihlási po dobu 30 dní od vyhlásenia, prepadá výhra 
do prípadných ďalších súťaží. 
 
Nárok na výhru tak zaniká. 
 

Osobné údaje 
 
Každý Účastník udeľuje registrovaním v Súťaži Usporiadateľovi ako správcovi súhlas k tomu, že jeho 
meno a priezvisko, telefónne číslo alebo email ako aj prevádzkové a lokalizačné údaje vzťahujúce sa 
na telefónne číslo, môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii 
Usporiadateľa. Účastník registrovaním v Súťaži ďalej udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie 
údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa 
a/alebo ponúk pripravených s partnermi Usporiadateľa v rámci Extra výhod a/alebo partnerov 
Usporiadateľa, ktorých zoznam je uvedený na webovom sídle Usporiadateľa a na zabezpečenia 
služieb s pridanou hodnotou a Účastník zároveň súhlasí s tým, že ho Usporiadateľ bude o nich 
informovať prostredníctvom SMS, elektronickej pošty alebo iným podobným spôsobom. Spracovanie 
údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu 
neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. Odvolanie 
súhlasu je účinné okamžikom doručenia organizátorovi. 
 
 
Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré 
sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v 
priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, 
právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na 
marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie 
súhlasu udeleného druhému z nich. 
 
Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu 
a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne 
automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, 
spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym 
poriadkom SR. 
 
 



Pravidlá hry 
 
Do súťaže budú zaradení len ti súťažiaci, ktorí úplne a riadne splnia všetky stanovené podmienky 
súťaže. 
 
Organizátor má právo výsledného posúdenia splnenia stanovených podmienok súťaže jednotlivými 
súťažiacimi. 
 
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo jednajúce v rozpore s pravidlami nebudú do 
súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napr. v 
dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru. 
 
Meno výhercu bude zverejnené na webových stránkach organizátora www.marimex.sk a na 
facebookovom profile https://www.facebook.com/Marimex.sk?ref=hl. 
 
Účastník sa zapojením do súťaže súhlasí a s tým, že organizátor je oprávnený robiť a uverejňovať 
fotografie výhercov v zdeľovacích prostriedkoch a v propagačných materiáloch organizátora. 
 
Súťažiaci vyplnením zlosovacieho lístka súhlasí so zaradením všetkých jeho vyplnených osobných 
údajov do databáze spoločnosti Marimex SK, spol. s r.o, so sídlom Rožňavská 17, Bratislava, PSČ: 831 
04, IČO: 35694980, IČ DPH: SK2020340454, ako správcu, a s ich následným spracovaním pre vlastné 
marketingové účely. Tento súhlas môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. 
 
Organizátor súťaže sa zaväzuje, že osobné údaje súťažiaceho neposkytne v akejkoľvek podobe tretej 
strane. 
 
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž 
úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. 
 
Tieto úplné pravidla súťaže sú zverejnené po celú dobu súťažného obdobia na webovej stránke 
www.marimex.sk 


