ŠTATÚT SÚŤAŽE
“Tajomná Levoča u Leva”
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na
jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.
Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Compostela s.r.o.
Sídlo: Mliekarenská 10 82109 Bratislava
IČO: 47755661
DIČ: 2024084007
Zapísaný v registri: 1. mája 2014
2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 12.8.19 do 15.8.19 12:00. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do
súťaže.
3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá splní
podmienky Súťaže (ďalej len „Účastník“). Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora a
blízke osoby zamestnancov Organizátora.
Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec alebo rodina zamestnanca
4. Podmienky účasti v súťaži:
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže dal Páči sa mi to na stránke
Hotel a Reštaurácia u Leva a následne do komentára napísal, akí interpreti vystúpia počas festivalu
Tajomná Levoča. Výhru v Súťaži má možnosť získať každý Účastník, ktorý splní podmienky účasti v
Súťaži.
5. Výhra
Výhrou v súťaži je pobyt v Hoteli u Leva v dvojlôžkovej izbe s manželskou posteľou s raňajkami
v termíne 16-17.8. Podrobnosti o obsahu a rozsahu výhry a ďalšie informácie týkajúce sa prevzatia a
využitia jednotlivých výhier budú Organizátorom poskytnuté výhercovi pri kontaktovaní.
6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne
prihlásených účastníkov.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na stránke Hotel a Reštaurácia u Leva.. Víťaz tiež bude
priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch cez Facebook správu. Ak víťaz
nebude reagovať na oznámenie výhry do 24 hodín stráca na výhru nárok.

7. Ochrana osobných údajov
Organizátor spracúva osobné údaje súťažiacich v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE
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 v rozsahu meno, priezvisko, telefón,
e-mail. V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom, udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie mena
a priezviska.
8. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť
Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto
záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná,
spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
V Bratislave, dňa 12.8.2019

