Vyhlásenie a pravidlá spotrebiteľskej súťaže
,, Chceš sa toto leto voziť ako pán?“

Zmyslom tohto vyhlásenia (ďalej len „štatút“), je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže „Chceš sa
toto leto voziť ako pán?“ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne
upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom - súťažiacim. Výňatky z tohto štatútu
či skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú iba
informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže.
Tento štatút môže byť zmenený iba formou jeho písomných dodatkov odsúhlasených
vyhlasovateľom tejto súťaže.
1. VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť RAJO a.s. so sídlom Studená 35, 823 55 Bratislava, IČO:
31 329 519, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:
459/B (ďalej len „vyhlasovateľ“).
Organizátorom súťaže je spoločnosť MIRACLE s.r.o., so sídlom Čečinova 21/A, 821 05 Bratislava,
IČO: 35 866 365, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
číslo: 29717/B (ďalej len „organizátor“). Organizátor zároveň zabezpečuje technickú správu online
systému www.rajodobro.sk .
Prevádzkovateľom databázy osobných údajov je spoločnosť RAJO a.s. so sídlom Studená 35, 823
55 Bratislava, IČO: 31 329 519, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložka číslo: 459/B.
2. TRVANIE SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od 1.5.2021 do 31.5.2021 do 12:00
(ďalej len ako „doba trvania súťaže“). Žrebovanie výhercov ako aj náhradníkov prebehne vždy
v pondelok, výhercovia budú vyhlásení v show Mišo&Bety v Rádiu Expres a následne uvedení na
stránke www.rajodobro.sk .
Žrebovanie a vyhlásenie výhercov prebehne v dňoch 10.5., 17.5., 24.5. a 31.5.2021, pričom každý
týždeň sa žrebuje:
• 1 x Mi Elektrická kolobežka PRO 2 čierna
Prijímanie online registrácií na www.rajodobro.sk s kontaktnými údajmi a údajmi na pokladničnom
doklade sa končí dňom 31.5.2021 o 12:00 hod.
3. VÝHRY/CENY V SÚŤAŽI
Výhry v súťaži získajú vyžrebovaní súťažiaci (spotrebitelia), ktorí splnia všetky podmienky
stanovené týmito pravidlami súťaže.
Výhrou je 4 x Mi Elektrická kolobežka PRO 2 v hodnote 459€ s DPH.

Organizátor výhercovi pri odovzdaní oznámi hodnotu nepeňažnej výhry. Podľa § 8 ods. 10 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“)
je nepeňažná výhra ostatným príjmom a teda podlieha dani z príjmov v sume presahujúcej 350,EUR. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich
mu z prevzatej výhry.
Každý súťažiaci sa môže zapojiť ľubovoľný počet krát – s jedným pokladničným dokladom však
maximálne 1x - 1 pokladničný doklad /s jedinečným DKP číslom/ systém dovolí registráciu iba
jednému účastníkovi. Opakované zapojenie do súťaže je možné dosiahnuť opakovaným nákupom.
Počet nákupov nie je obmedzený. Zapojiť sa do súťaže možno iba registráciou pokladničného bloku
na www.rajodobro.sk.
Výrobkami zaradenými do súťaže sa rozumejú všetky výrobky – celý produktový rad Mliečne
DOBRô – značky RAJO – vo všetkých príchutiach aj objemoch – DOBRô mliečna ryža a nápoj
Mliečne DOBRô – spolu 8 rôznych typov (ďalej len „súťažný výrobok“). Zakúpenie 3 kusov
akéhokoľvek z vyššie uvedených súťažných výrobkov ľubovoľnej príchute oprávňuje spotrebiteľa
k účasti v súťaži za podmienok ustanovených týmto štatútom.
4. ÚČASTNÍK SÚŤAŽE
Účasťou v súťaži jej účastník vyslovuje súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa pravidlá dodržiavať.
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej
republiky, pričom osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho
zákonného zástupcu (ďalej len „oprávnený účastník“).
Oprávnený účastník sa môže zúčastniť súťaže, ak splní súčasne nasledujúce podmienky:
Od 17.4. zakúpi pri jednom nákupe minimálne 3 kusy súťažného výrobku ľubovoľnej príchute
(ďalej len „súťažný nákup“) a zaregistruje sa na www.rajodobro.sk , kde vypíše kontaktné údaje a
údaje
z
pokladničného
bloku.
Pokladničný
blok
je
potrebné
uschovať,
v prípade vyžrebovania pred odovzdaním výhry sa musí výherca preukázať konkrétnym blokom,
ktorého číslo bolo vyžrebované.
Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v pracovnom či obdobnom pomere k organizátorovi,
vyhlasovateľovi, technickému správcovi, či iným spolupracujúcim osobám povereným
zabezpečením tejto súťaže, a osoby im blízke.
Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť alebo vylúčiť zo súťaže, prípadne nepriznať výhru
osobám nespĺňajúcim podmienky účasti v súťaži alebo konajúcim v rozpore s pravidlami tejto
súťaže, predovšetkým osobám, ktoré sa pokúsia zvyšovať svoju šancu na výhru duplicitnou
registráciou k jedinečnému pokladničnému bloku.
O vylúčení osoby zo súťaže rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor súťaže.
5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súťažiaci poskytuje svoje údaje dobrovoľne, nakoľko na spracovaní jeho osobných údajov sú
založené podstatné princípy súťaže. Účastník zároveň berie na vedomie a udeľuje súhlas s tým,
aby boli jeho / jej osobné údaje (meno, priezvisko, e‐mailová adresa, telefónne číslo) spracované
pre účely vyhodnotenia súťaže a tiež na účely priameho marketingu na dobu neurčitú, a to vrátane

zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa príslušných
právnych predpisov.
Súťažiaci má podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
právo tento svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla vyhlasovateľa. Odvolanie
súhlasu je účinné okamihom doručenia. Pokiaľ sa tak stane pred ukončením súťaže, je následkom
odvolania súhlasu so spracúvaním poskytnutých osobných údajov vylúčenie zo súťaže vrátane
straty práva na výhru.
Účastník súťaže súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s § 12
Občianskeho zákonníka zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov bezplatne ich meno,
priezvisko a obec v médiách či propagačných a reklamných materiáloch.
Prevádzkovateľom databázy v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť RAJO a.s.
so sídlom Studená 35, 823 55 Bratislava, IČO: 31 329 519, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 459/B. Sprostredkovateľom v zmysle zákona
o ochrane osobných údajov je organizátor súťaže.
6. ZÍSKANIE VÝHRY V SÚŤAŽI
Vyžrebovaní účastníci budú vyhlásení v Show Mišo & Bety v Rádiu Expres a zoznam vyžrebovaných
účastníkov bude uverejnený na www.rajodobro.sk, zároveň účastníci budú upovedomení
telefonicky na kontakt uvedený v registračnom formulári.
Pre získanie výhry musí vyžrebovaný účastník, najneskôr do 5 dní odo dňa obdržania informácie o
vyžrebovaní zaslať scan / fotografiu platného súťažného pokladničného bloku, ktorý potvrdzuje
uskutočnenie súťažného nákupu. Originál pokladničného dokladu si výherca ponechá, aby nedošlo
k jeho prípadnej strate, a tým aj k strate nároku na výhru.
Podmienkou získania výhry vyžrebovaným účastníkom súťaže je skutočnosť, že sa údaje na
pokladničnom doklade zhodujú s údajmi uvedenými v online formulári.
V prípade, ak nebude možné sa s výhercami opakovane skontaktovať telefonicky ( moderátori
Rádia Expres budú telefonicky kontaktovať každého výhercu v deň losovania a to maximálne
trikrát), stráca výherca nárok na výhru a tá bude postúpená náhradníkovi pre ktorého platia
rovnaké pravidlá.
Žrebovanie výhercov a náhradníkov výhier sa uskutoční každý týždeň z platných online registrácii
vždy za predchádzajúci súťažný týždeň, teda:
losovanie 10.5.2021- zo súťažného týždňa 1.- 9.5.2021
losovanie 17.5.2021- zo súťažného týždňa 10.-16.5.2021
losovanie 24.5.2021-zo súťažného týždňa 17.-23.5.2021
losovanie 31.5.2021- zo súťažného týždňa 24.-31.5. (12:00 )2021

Žrebovanie prebehne prostredníctvom online analogického žrebovacieho systému.
Analogický systém každý zlosovací deň vyžrebuje 1 výhercu a 2 náhradníkov pre prípad
nesplnenia súťažných podmienok vyžrebovaného výhercu. Následne po vyžrebovaní,
moderátori Rádia Expres budú vyžrebovaného výhercu telefonicky kontaktovať, a to

maximálne trikrát. V prípade, ak sa im nepodarí výhercovi dovolať ani na tretí pokus, budú
telefonicky kontaktovať náhradníka, pri ktorom bude postup rovnaký.
Výhercovia budú vyhlásení v Show Mišo & Bety v Rádiu Expres vždy v pondelok a teda: 10.5.,
17.5., 24.5. a 31.5. 2021 .
Ak nesplní výherca včas a riadne podmienky súťaže, uvedené v týchto pravidlách súťaže, bude
takýto výherca zo súťaže vylúčený, jeho nárok na výhru zaniká a výhru získa náhradný výherca.
Výhry budú výhercom doručené kuriérskou spoločnosťou na výhercom uvedenú adresu.
Organizátor nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom na účely
doručenia výhry. Organizátor doručí výhru na adresu uvedenú výhercom pri potvrdení nároku na
výhru, pričom ak si výherca výhru nepreberie, prípadne sa zásielka vráti organizátorovi ako
nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, organizátor nie je povinný vykonať opätovný pokus o
doručenie výhry. V takom prípade výhra prepadá v prospech organizátora.
7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Účastník spotrebiteľskej súťaže svojou účasťou v spotrebiteľskej súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej
pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zmeniť
či zrušiť bez udania dôvodu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami
obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že
mu výhry nebudú poskytnuté ich dodávateľmi tak, aby mohli byť výhercom vydané v súlade s
týmito pravidlami.
Vyhlasovateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení
výhry v prípade zmeny korešpondenčnej adresy výhercu, pokiaľ mu táto zmena nebola súťažiacim
riadne a včas oznámená. Organizátor ani vyhlasovateľ rovnako nezodpovedajú za nedoručenie,
príp. za omeškanie pri doručení výhry z dôvodov spočívajúcich na strane výhercu. Organizátor
ďalej nezodpovedá oneskorené doručenie výhier z dôvodov spočívajúcich na strane subjektu,
ktorého prostredníctvom budú výhry doručované.
Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká právny nárok
vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor ani vyhlasovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za
akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou.
Tieto pravidlá spotrebiteľskej súťaže budú zverejnené na web stránke www.rajodobro.sk počas
celej doby trvania súťaže.
V Bratislave dňa 1.5.2021
RAJO a.s, vyhlasovateľ

