
Všeobecné podmienky súťaže o prenájom štúdia DYNAMEET

(ďalej iba „súťaž“)

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť Xie Xie s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČO: 44061609, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka č. 51414/B.

Termín konania súťaže

21.5.2022, od 10:00 do 18:00 hod

Definícia súťaže

Táto súťaž je propagačná súťaž vyhlásená organizátorom súťaže pre osoby, ktoré spĺňajú podmienky súťaže určené
v pravidlách súťaže. Výhru poskytuje prevádzkovateľ súťaže.

Účastníci súťaže

1. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenska, ktorá
ku dňu 21.5.2022 dovŕšila 18 rokov. Určujúcim identifikačným znakom účastníka súťaže je emailová
adresa, meno a priezvisko poskytnuté organizátorovi súťaže.

2. Súťaže sa môže zúčastniť aj právnická osoba (napr. reklamná agentúra), ktorá podniká v segmente
média. Právnickú osobu môže zastupovať v súťaži jej zamestnanec alebo poverená osoba.

Pravidlá súťaže

Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.

Účastník súťaže je zaradený do zlosovania o cenu v súťaži, ak vyplní svoje meno a emailovú adresu na príslušnom
papieri a vhodí ju do pripravenej zlosovacej urny, viditeľne umiestnenej v priestoroch štúdia poskytovateľa súťaže
a označenej nápisom DYNAMEET.

Do súťaže bude každý súťažiaci zaradený iba jedenkrát. To znamená, že súťažiaci môže vyhrať iba jednu z cien.

Organizátor vyhodnotí súťaž najneskôr do 24 hodín od jej skončenia, ktoré je ohraničené časom do 18:00 hod dňa
21.5.2022. Organizátor určí spomedzi súťažiacich 3 výhercov súťaže. Vyhodnotenie súťaže prebehne formou losovania
v priestoroch štúdia DYNAMEET, po 18:00 hod v deň konania súťaže. Výhercov bude organizátor informovať mailom,
najneskôr do 22.5.2022 (vrátane).

Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu
jednotlivých cien. Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.

Výhrami v súťaži sú

1. cena: bezplatné využitie  priestorov štúdia DYNAMEET v trvaní 4 hodín, pri daylight osvetlení
2. cena: bezplatné využitie  priestorov štúdia DYNAMEET v trvaní 3 hodiny, pri daylight osvetlení
3. cena: bezplatné využitie  priestorov štúdia DYNAMEET v trvaní 2 hodiny, pri daylight osvetlení

Spôsob odovzdania výhier



1. Organizátor bude kontaktovať víťaza emailom.

2. Podmienky prevzatia ceny dohodne organizátor s víťazom osobne.

3. Víťaz ceny v súťaži je povinný vyčerpať svoju výhru najneskôr do 31.8.2022.

Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, mailová adresa)
ako aj so spracovaním údajov

o za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení,

o pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže,

o pre zasielanie obchodnej a marketingovej komunikácie ako sú informácie o organizátorovi,
jeho činnosti a produktoch.

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných
údajov je možné odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na
adresu dynameetstudio@gmail.com

3. Súťažiaci, ktorý takto poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva
podľa §21 zákona o ochrane osobných údajov číslo 101/2000 Zb. v platnom znení.

Osobitné ustanovenia

1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s
usporiadaním súťaže, vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel, ako aj
práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu.

2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa.

Záverečné ustanovenia

Tieto pravidlá propagačnej súťaže pravidlá sú uložené u organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je
oprávnený nahliadnuť do týchto pravidiel u organizátora.

V Bratislave 21.5.2022. Xie Xie, s.r.o.


