
 

Pravidlá 

2022 TummyTox Vianočné rozdávanie  

 

Tieto pravidlá sa vzťahujú na 2022 TummyTox Vianočné rozdávanie (ďalej len  „Súťaž“), ktorú 

organizuje spoločnosť SENSILAB d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ľubľana, Slovinsko, IČO: 

SI27404927 („TummyTox“). 

 

1. Obdobie súťaže 

1.1 Rozdávanie je propagačná súťaž sponzorovaná spoločnosťou TummyTox (ďalej len „Sponzor“).  

1.2 Súťaže sa môžu zúčastniť osoby s legálnym pobytom na Slovensku, ktoré sú v čase účasti staršie 

ako 18 rokov.. 

1.3 Súťaž začína 7. decembra 2022 o 00:00:01 a končí 31. decembra 2022 o 23:59:59 (ďalej len 

„Obdobie Súťaže“).  

1.4. Výherca bude vybraný v súlade s požiadavkami uvedenými nižšie, kontaktovaný e-mailom do 7. 

januára 2023 a vyhlásený do 48 hodín od kontaktovania.   

  

2. Spôsob prihlásenia 

2.1 Do Súťaže sa možno zapojiť prostredníctvom stránky sponzora na Facebooku alebo odoslaním 

príspevku prostredníctvom online formulára na adrese https://tummytox.sk/xmas-giveaway-22. Na 

prihlásenie sa do súťaže je potrebné zadať svoje celé meno a platnú e-mailovú adresu.  

2.2 Príspevky budú platné len vtedy, ak budú odoslané počas Obdobia súťaže. Na jednu e-mailovú 

adresu je povolený len jeden príspevok. 

2.3 Zohľadnené budú iba príspevky zo Slovenska. 

2.4 Prihlásením sa do Súťaže nám povoľujete používať vašu e-mailovú adresu na propagačné účely a 

špeciálne ponuky a kontaktovať vás v prípade, že sa stanete víťazom Súťaže.   

2.5. Účasť bude prípustná len vtedy, ak budú splnené vyššie uvedené požiadavky.    

  

3. Ceny 

3.1. Výhrou v Súťaži je balíček produktov pre zdravie, krásu a pohodu od sponzora. 

3.2 Na výhru je k dispozícii celkovo 10 cien.    
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3.3 Výhry nie je možné nahradiť alebo vymeniť za hotovosť, ani ich výherca nemôže postúpiť alebo 

previesť. 

  

4. Výber víťaza 

4.1. Výhercovia budú vybraní náhodným žrebovaním spomedzi všetkých oprávnených príspevkov 

pod dohľadom Sponzora.  

4.2 Bude vybraných 10 výhercov a 5 náhradných výhercov. Ak si výherca neprevezme výhru do 48 

hodín od odoslania oznámenia o výhre alebo si ju odmietne prevziať, Sponzor má právo udeliť výhru 

náhradnému výhercovi, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v bode 2 vyššie.  

4.3. Všetky údaje poskytnuté Sponzorovi musia byť presné a úplné. V opačnom prípade môže byť 

výherca uznaný za neoprávneného a výhra môže prepadnúť. 

4.4 Ak si náhradný výherca neprevezme výhru do 48 hodín od odoslania oznámenia o výhre, Sponzor 

si vyhradzuje právo nepokračovať v ďalšom výbere výhercu. 

  

5. Komunikácia   

5.1 Hlavnými spôsobmi komunikácie v rámci tejto Súťaže sú webová stránka Sponzora, sociálne siete 

Sponzora a stránka Súťaže. 

5.2 Výhercovia cien budú vyhlásení na stránke Súťaže po ich informovaní e-mailom po skončení 

Obdobia Súťaže. 

  

6. Ochrana údajov  

6.1 Sponzor je subjekt zodpovedný za zhromažďovanie osobných údajov účastníkov a za 

zabezpečenie ich bezpečného, zodpovedného a dôverného spracovania.  

6.2 Podrobnejšie informácie týkajúce sa ochrany údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných 

údajov Sponzora (https://www.tummytox.sk/ochrana-osobnych-udajov). 

  

7. Všeobecné podmienky  

7.1 Sponzor si vyhradzuje právo upraviť, pozastaviť alebo ukončiť súťaž v situáciách, ktoré nemôže 

ovplyvniť, a to bez nároku na kompenzáciu pre účastníkov.  

7.2 Účastníci, ktorí poskytli nesprávne informácie, budú zo Súťaže vylúčení.  

7.3 V prípade podvodnej účasti si Sponzor vyhradzuje právo zrušiť výhru výhercu a vybrať 

náhradného výhercu. 

7.4 Sponzor si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia 

vylúčiť zo Súťaže všetky príspevky, ktoré nie sú v súlade s týmito pravidlami, ako aj účastníkov, ktorí  

a) zneužili identitu inej osoby; 
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b) vytvorili a poskytli falošnú e-mailovú adresu alebo; 

c) poskytli nepravdivé alebo neúplné informácie.  

7.5 Sponzor nenesie zodpovednosť za žiadne ľudské ani technické chyby, ktoré môžu vzniknúť alebo 

sa vyskytnúť v súvislosti so Súťažou.  

7.6 Za administráciu Súťaže zodpovedá výlučne Sponzor. 

7.7 V prípade situácie, ktorá nie je predpokladaná v týchto Pravidlách, si Sponzor vyhradzuje právo 

vykonať zmeny v Súťaži (ukončenej alebo prebiehajúcej) a v Pravidlách bez predchádzajúceho 

upozornenia.  

 

8. Prijatie pravidiel 

8.1. Účasť v Súťaži znamená úplné oboznámenie sa s Pravidlami a ich prijatie bez výhrad. 

 

9. Spory 

9.1 Všetky prípady nepredpokladané v Pravidlách a ich prípadné zmeny prerokuje a vyrieši Sponzor. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa týchto Pravidiel sa obráťte na náš tím 

zákazníckej podpory prostredníctvom e-mailu na adrese [info@tummytox.sk] a do predmetu 

uveďte „Pomoc pri Súťaži“. 
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