
 

 

 

 

 

Štatút súťaže 

21.01.2022 

„Najlepšie Zipser raňajky“ 

Úvod 
 

Spoločnosť TAURIS. a.s. vyhlasuje spotrebiteľskú súťaž „Najlepšie 
Zipser raňajky“ podľa 

pravidiel uvedených v tomto štatúte. 
 

I. Predmet súťaže 

1. Organizátorom súťaže „Najlepšie Zipser raňajky“ (ďalej len „súťaž“) je 
spoločnosť TAURIS.a.s., ., 
so sídlom Potravinárska 6, P.O.Box 174, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 
36773123, zapísaná v 

Obchodnom registri Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo 896/S 
(ďalej len 

„organizátor“) 
2. Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja služieb organizátora. 
3. Predmetom súťaže je výhra, ktorá obsahuje mäsové produkty od 
spoločnosti Tauris. Výhra 

obsahuje balíček trvanlivých výrobkov, o ktorý súťažiaci hrajú na 
facebooku tak, že v komentári 
pod súťažným príspevkom na stránke 
https://www.facebook.com/tauris.sk/ napíšu komentára pod súťažným 
príspevkom „aké raňajky sú pre teba najlepší budíček a vyhraj poriadnu 
zásobu Zipser produktov“. 
II. Podmienky súťaže 

1. Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) a výhercom v súťaži sa 
môže stať, ktorýkoľvek užívateľ 
sociálnej Facebook, zároveň fanúšikom fanstránky 
https://www.facebook.com/tauris.sk/ a ktorý 

súhlasí s pravidlami súťaže a s týmto štatútom. 
2. Podmienkou súťaže je, že súťažiaci súhlasí, že v prípade jeho výhry, 
organizátor na fanstránke 

(uvedenej v bode II. 1.) zverejní jeho nick alebo meno a priezvisko. 
3. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci organizátora a partnera, 
ako ani osoby týmto osobám 

blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety 
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pred bodkočiarkou). Ak sa 

preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na 
výhru, výhra sa mu neodovzdá 

a zostáva k dispozícii organizátorovi súťaže. 
4. Organizátor po ukončení súťaže bezprostredne určí výhercu. 
5. Po ukončení súťaže môže výherca výhernú cenu prijať, alebo 
odmietnuť. Cena môže byť výhercovi 
doručená alebo odovzdaná osobne v sídle organizátora súťaže (podľa 
bodu I. 1.). Podmienkou pre 

doručenie výhry je, aby výherca po výzve organizátora poskytol svoje 
osobné údaje nevyhnutné 

pre doručenie výhry podľa Článku 6 odseku 1, písmena b) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR). 
6. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži: 
a) vyhlasuje, že: 
i. je občanom SR; 
ii. má viac ako 16 rokov alebo 

iii. ak má menej ako 16 rokov, 
všetky súhlasy na poskytnutie 

osobných údajov poskytol 
alebo schválil jeho zákonný 

zástupca podľa Článku 8 

odseku 1 Nariadenia (GDPR); 
b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v 
súvislosti so súťažou sú úplné a 

pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti 
neboli úplné a pravdivé, 
zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a 
nepravdivými údajmi a 

skutočnosťami spôsobí, a zaväzuje sa takúto škodu v plnom 2 rozsahu 
nahradiť. 
III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže 

1. Súťaž sa uskutoční od 21.01.2022 do 25.01.2022 do 24:00 hod. 
2. Do žrebovacej databázy bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez 
ohľadu na počet komentárov, 
ktoré pod súťažným statusom vytvoril. 
3. Zo všetkých komentárov pridaných pod vybraným statusom v čase 
trvania súťaže na 

https://www.facebook.com/tauris.sk (ak ich autori zároveň splnili ďalšie 
pravidlá súťaže) 
náhodným výberom vyberieme 1 výhercu. 
4. Súťažiaci s vylosovaným komentárom získavajú cenu uvedenú v časti 



IV. 
IV. Cena pre výhercu 

Ochutnávkový box  
(nepeňažná výhra nepresahuje 350 €, je oslobodená od dane podľa § 9 ods. 2 písm. m) 
zákona o dani z príjmov) 

V. Odovzdávanie výhier 
1. Organizátor po ukončení súťaže bezprostredne určí výhercov. 
Organizátor výhru oznámi 
výhercovi prostredníctvom súkromnej správy na jeho facebook, alebo 
Instagram konto a požiada ho 

o zaslanie jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko adresa za 
účelom doručenia výhry. 
Organizátor nezávisle od toho požiada výhercu o telefónne číslo aby ho 
mohol kontaktovať za na 

poskytnutie súčinnosti potrebnej na realizáciu doručenia výhry. 
2. Ak výherca nezašle súhlas s prevzatím výhry a údaje potrebné pre 
odovzdanie výhry do 24 

hodín od termínu, keď bol prvýkrát kontaktovaný na časovej osi stránky, 
https://www.facebook.com/tauris.sk/, spôsobuje mu to zánik práva na 
výhru a výhru získava 

vyžrebovaný náhradník. 
 


