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Štatút súťaže 

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže 

1. Vyhlasovateľ a organizátorom súťaže „Súťaž 7 zlatých ponožiek“ (ďalej len „Súťaž“) 

je spoločnosť Dedoles, s.r.o., Za Koníčkom 14, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, 

IČO: 46 706 305, zapísaná Obchodnom registri Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 

81976/B (ďalej len „Dedoles“ a/alebo „Vyhlasovateľ“ a/alebo „Organizátor“). 

2. Tento štatút stanovuje pravidlá Súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v Súťaži, 

práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov Súťaže. Štatút Súťaže 

v plnom znení bude k dispozícii na internetovej stránke www.dedoles.sk - Súťaž: 7 

zlatých ponožiek | Dedoles (webové sídlo Vyhlasovateľa) a v sídle Vyhlasovateľa. 

3. Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie o Dedoles. 

4. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky. 

5. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná alebo spravovaná 

spoločnosťou Facebook a nie je s ňou ani žiadnym iný spôsobom spojená. Spoločnosť 

Facebook nemá žiadne záväzky voči účastníkom súťaže. 

II. Trvanie súťaže 

1. Termín začatia Súťaže je 15. 11. 2021 00:00 a termín ukončenia Súťaže je 24. 12. 

2021 23:59. Žrebovanie výhercov sa uskutoční každý týždeň, t. j. v rôznych dňoch a 

časoch v takomto týždennom rozhraní. Vo vianočnom týždni od 20. do 24. decembra 

2021 sa vyžrebujú až dvaja výhercovia. Výhercovia budú uverejnení nasledujúci 

pracovný deň po vyžrebovaní. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť túto Súťaž skôr 

z dôvodu vyčerpania zásob produktov alebo z iného technického dôvodu, ako aj Súťaž 

primerane predĺžiť. 

 III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

1. Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na 

území Slovenskej republiky (ďalej len „Súťažiaci“), ktorá si objedná v čase v zmysle 

článku II. tohto Štatútu akékoľvek Dedoles ponožky. Takýmto nákupom každá osoba, 

ktorá splní tieto podmienky bude automaticky zaradená do Súťaže o ďalších 50 párov 

ponožiek v termíne konania Súťaže. Výhercov bude Organizátor žrebovať každý 

týždeň a vo vianočnom týždni od 20. do 24. decembra 2021 sa vyžrebujú až dvaja 

výhercovia. Vyžrebovaná môže byť každá osoba len jedenkrát, to znamená, že 

výhercom môže byť len ten, kto nebol vyžrebovaný predchádzajúce týždne. 

 IV. Pravidlá súťaže 

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby uvedené v čl. III. tohto štatútu. 

2. Do Súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá v termíne 

konania súťaže podľa čl. II tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži 

uvedené v tomto štatúte a to nasledovným spôsobom: 

http://www.dedoles.sk/
https://www.dedoles.sk/sutaz-7-zlatych-ponoziek
https://www.dedoles.sk/sutaz-7-zlatych-ponoziek
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• Objednaj si od 15. novembra do 24. decembra akékoľvek Dedoles ponožky - a) 

členkové, b) vysoké, c) silónkové, d) športové, e) detské, f) podkolienky, g) 

nadkolienky, h) teplé, i) ťapky, j) silonkové podkolienky, k) do tenisiek (ďalej spolu 

len „ponožky“) a automaticky budeš zaradený do súťaže o ďalších 50 párov 

ponožiek. Do 7 náhodných, veselých objednávok tajne Organizátor ukryje 1 zlatú 

ponožku. 

• Čím viac párov nakúpiš, tým väčšiu šancu na výhru máš, pretože 1 pár ponožiek v 

tvojej objednávke sa rovná 1 novej šanci na výhru (2 páry = 2 šance, čiže to bude 

prebiehať na princípe kumulatívneho navyšovania – o každý zakúpený pár ponožiek 

navyše, získaš ďalšiu šancu na výhru, avšak vždy s dodržaním pravidiel Súťaže 

v zmysle tohto Štatútu vrátane časového rozhrania v zmysle článku II. tohto 

Štatútu). Kto nájde vo svojom balíčku túto špeciálnu zlatú ponožku, získa od 

Organizátora ďalších 50 párov ponožiek zadarmo.  

• Zlatú ponožku si môže v balíčku od Dedoles nájsť 7 súťažiacich. Budú umiestnené 

do siedmych náhodných objednávok, ktoré budú uskutočnené v čase trvania Súťaže 

v zmysle článku II. tohto Štatútu a budú obsahovať akékoľvek veselé ponožky 

(vrátane nadkolienok a detských ponožiek).  

• Ak si v balíčku nájdeš zlatú ponožku, vytvor si objednávku ľubovoľných ponožiek, 

zadaj v košíku špeciálny kupón, ktorý ti príde spolu s ponožkou a už len čakaj na 

výhru. 

 

V. Výhra v súťaži 

1. Výherná cena v súťaží je 50 párov ponožiek zadarmo. 

2. Výhernú cenu do súťaže venoval Organizátor súťaže. 

3. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. 

4. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. 

 VI. Oznámenie o výhre 

1. Meno jedného výhercu zverejní Vyhlasovateľ oznámením na svojej web stránke v 

rozsahu údajov krstného mena, začiatočného písmena priezviska a čísla objednávky v 

zmysle rozhrania - Vyhodnotenia všetkých súťaží | Dedoles a 

https://www.dedoles.sk/sutaz-7-zlatych-ponoziek.  

2. Taktiež bude výherca o výhre v Súťaži informovaný prostredníctvom zaslania 

a doručenia výhernej zlatej ponožky.  

 VII. Odovzdanie výhry 

1. Výherca je povinný poskytnúť Organizátorovi Súťaže potrebnú súčinnosť za účelom 

odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený  požadovať od výhercu Súťaže, 

súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu krstného mena, začiatočného 

písmena priezviska a čísla objednávky pre účely zverejnenia výhercu na webovej 

stránke Organizátora a následne e-mail, telefónne číslo, adresu za účelom samotného 

odovzdania a doručenia výhry. 

https://www.dedoles.sk/vyhodnotenia-vsetkych-sutazi
https://www.dedoles.sk/sutaz-7-zlatych-ponoziek
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2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude 

považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na 

odovzdanie výhry. Údaje výhercu budú Organizátorom spracúvané najviac po dobu 

jedného (1) roka odo dňa ich poskytnutia. 

3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca Organizátorovi súhlas na 

spracovanie vyššie uvedených údajov nevyhnutných k odovzdaniu a doručeniu výhry 

a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu krstného mena, začiatočného písmena 

priezviska a čísla objednávky na webovej stránke Organizátora súťaže v zmysle 

rozhrania -  Vyhodnotenia všetkých súťaží | Dedoles a https://www.dedoles.sk/sutaz-

7-zlatych-ponoziek.  

 VIII. Strata nároku na výhru 

1. V prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na 

výhru. 

 IX. Dôležité podmienky súťaže 

1. Usporiadateľ Súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá Súťaže 

v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. 

2. Vyhlasovateľ Súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti 

jednotlivých účastníkov Súťaže, ako aj právo vylúčiť účastníka Súťaže zo Súťaže 

v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania 

výsledkov Súťaže. 

3. Účasť v Súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v 

peniazoch. 

4. Prípadné námietky s priebehom Súťaže je možné Organizátorovi zaslať písomne na 

poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do troch (3) pracovných dní od ukončenia 

Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. 

5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v Súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami 

nebudú do Súťaže zaradené. 

6. Usporiadateľ ďalej neručí za uverejnenie výhercu na webe, ktorým bude oznámené 

informácie o výhre, predovšetkým identifikačné údaje výhercu Súťaže v zmysle článku 

VI. tohto štatútu. 

7. Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Organizátora Súťaže, osoby im blízke 

a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto Súťaži 

vrátene ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa 

niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne 

v prospech Usporiadateľa Súťaže. 

 

 

https://www.dedoles.sk/vyhodnotenia-vsetkych-sutazi
https://www.dedoles.sk/sutaz-7-zlatych-ponoziek
https://www.dedoles.sk/sutaz-7-zlatych-ponoziek
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X. Ochrana osobných údajov 

1. Účastník Súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným zapojením sa do Súťaže udeľuje 

Organizátorovi Súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon GDPR“) a 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 nariadenie o ochrane 

údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných 

údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na dobu trvania Súťaže 

a vyhodnotenia Súťaže, najdlhšie však na dobu jedného (1) roku odo dňa ukončenia 

Súťaže. 

2. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 13 Nariadenia GDPR sú 

uvedené na webovom sídle Vyhlasovateľa (www.dedoles.sk) v sekcii Ochrana 

osobných údajov. 

3. Účasťou v Súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho 

osobných údajov podľa tohto štatútu. Účastník Súťaže má právo písomnou formou na 

adrese sídla Organizátora, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu 

zanikne po uplynutí jedného (1) roka. 

 XI. Záverečné ustanovenia 

1. Účasťou v Súťaži vyjadruje každý Účastník Súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto 

Súťaže uvedenými v tomto štatúte. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň 

potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto štatútom. 

2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom 

postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu 

a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení. 

3. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu 

alebo formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré 

znenie štatútu. 

4. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 

Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a nie je hazardnou hrou. 

5. Súťaž ani tento štatút nie sú verejných návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a 

nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, 

ani verejným prísľubom v zmysle § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov. 

6. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym zástupcom 

Vyhlasovateľa Súťaže. 

V Pezinku dňa 15. 11. 2021 

http://www.dedoles.sk/

