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Pravidlá súťaže

Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže “Vyhraj skvelých 34 
cien s Little Joe 2019” (ďalej ako “Súťaž”) 
je firma Lusja s.r.o., Textilná 23, Ružomberok 
034 05, IČO: 36766372; DIČ: 2022380525, 
ďalej len “usporiadateľ”.

Usporiadateľ Súťaže vydáva tieto pravidlá 
súťaže (ďalej len “pravidlá”). Účelom Súťaže 
je podpora a propagácia produktov, služieb, 
dodávateľov a samotnej firmy Lusja s.r.o. 
Hlavným účelom súťaže je zákazníkom, 
návštevníkom webu www.little-joe.eu, www.
lusja.sk a používateľom na sociálnej sieti 
Facebook a Instagram dať možnosť vyhrať 
zaujímavé produkty.

Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej 
republiky od 19.03.2019 08:00h do 19.05.2019 
23:59h.
Účasť v súťaži
Do Súťaže je zaradený každý používateľ, ktorý 
počas dody trvania Súťaže zakúpi akciový 
balíček na osviežovače: 4x Little Joe podľa 
vlastného výberu + dopravné zdarma z eshopu 
lusja.sk, celková hodnota objednávky je 11,90 
€ s DPH. Používateľovi bude automaticky 
pridaná položka objednávky s informáciou, že 
má 1 platný hlas do žrebovania.

Ak bude chcieť účastník zvýšiť svoje šance na 
výhru, získať ďalšie 4 hlasy do žrebovania, musí 
zdieľať vopred definovaný príspevok verejne 
na svojom Facebook alebo Instagram účte. 
Príspevok musí obsahovať predmetný obrázok, 
ktorý účastník nájde na informačnej stránke 
Súťaže a popis v tvare CISLOOBJEDNAVKY, 
#SUTAZIMSLITTLEJOE.

Nevyhnutnou podmienkou pre účasť v súťaži 

je však zakúpenie predmetného akciového 
balíčka na osviežovače Little Joe.

Zo Súťaže budú vyradení zamestnanci, 
usporiadateľa a ich blízke osoby v zmysle 
zákona § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník.

Pravidlá súťaže
1. Podmienkou pre zapojenie sa do 

súťaže je  zakúpenie akciového balíčka 
z eshopu www.lusja.sk. Tento balíček 
musí obsahovať 4x osviezovač podľa 
vlastného výberu. Po vložení 4x Little 
Joe do košíka v eshope www.lusja.sk sa 
používateľovi prepočíta zvýhodnená cena 
a dopravné zdarma. K objednávke bude 
tiež pridaná nová položka s informáciou 
o zaradení do súťaže. Používateľ potom 
zadá objednávku v eshope štandardným 
spôsobom.  Zadaním, zaplatením 
a prijatím objednávky používateľ získa 1 
platný hlas do žrebovania. Objednávka 
pre účely zaradenia do súťaže nemôže 
byť dodatočne stornovaná, neprevzatá 
alebo nezaplatená. Do úvahy sa budú 
brať len vybavené objednávky. Akcia na 
tovar a súťaž je určená pre koncových 
zákazníkov pri platnej pultovej cene 3,99 
€ s DPH / kus. V prípade ak používateľ 
nesúhlasí s týmito pravidlami Súťaže 
a chce využiť len obchodnú akciu, svoju 
žiadosť o vyradenie zo súťaže pošle na 
e-mail marketing@lusja.sk. Na základe 
požiadavky bude používateľ zo súťaže 
vyradený. Do žrebovania sa počíta každá 
platná objednávka - jeden používateľ môže 
zadať viacero objednávok, čím sa zvýši 
počet hlasov.

2. Aby sme používateľom umožnili získať 
čo najviac hlasov do žrebovania, hlas do 
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žrebovania môže byť započítaný aj z iných 
akcií, ako na Little Joe. Táto informácia 
sa pri platnej akcii používateľovi zobrazí v 
košíku eshopu www.lusja.sk.

3. Ak bude chcieť účastník zvýšiť svoje šance 
na výhru, musí verejne zdieľať vopred 
definovaný príspevok, ktorý účastník 
nájde na informačnej stránke Súťaže, 
na svoj profil sociálnej siete Facebook 
alebo Instagram. Príspevok musí byť 
na profile účastníka uverejnený verejne, 
musí obsahovať daný obrázok a v popise 
musí byť uvedené číslo objednávky 
a označenie súťaže v tvare hashtagu, 
teda popis v tvare: CISLOOBJEDNAVKY, 
#SUTAZIMSLITTLEJOE. Ak by 
bolo číslo objednávky napríklad 
OBJ1234567890, používateľ by vložil 
do popisu príspevku: OBJ1234567890, 
#SUTAZIMSLITTLEJOE. Ak používateľ 
zadal viacero objednávok, môže uverejniť 
viacero príspevkov pre zvýšenie počtu 
hlasov. Pri uverejnení sa však berie do 
úvahy len jeden príspevok s platným 
unikátnym číslom objednávky.

4. K dispozícii je celkom 34 položiek výhier. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na 
zmenu položiek v závislosti na dostupnosti 
jednotlivých položiek v čase žrebovania. 
Položka, ktorá nebude v čase žrebovania 
k dispozícii bude nahradená inou 
ekvivalentnou položkou. Termín žrebovania 
je stanovený na 24.05.2019.

5. Výhercovia budú o výhre kontaktovaní 
prostredníctvom komunikačných nástrojov 
na sociálnej sieti Facebook a Instagram 
(messenger, spomenutie v komentári), 
formou e-mailu alebo telefonicky.

6. Výherca sa s Usporiadateľom ďalej 
dohodne prostredníctvom e-mailovej 
komunikácie na podmienkach doručenia 
výhry.

7. Ak výherca neprejaví súhlas 
s nadobudnutím ceny, vzdá sa ceny, odoprie 
súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa 
týchto Pravidiel, výhercom sa po splnení 
všetkých podmienok stanovených týmito 
pravidlami stáva ďalší súťažiaci, ktorý splní 
všetky podmienky podľa týchto Pravidiel.

Výhra
24 vyžrebovaných účastníkov Súťaže 
získa jednu z nasledovných výhier (každý 
vyžrebovaný účastník získa 1 výhru). 
K dispozícii sú nasledovné výhry a ich počet:

• 1x poukaz na pobyt v kaštieli Gino 
Park Palace**** v Považskej Bystrici 
v hodnote 300 € s DPH

• 1x TV SENCOR SLE 48F12 v hodnote 
279 € s DPH

• 1x SmartFón Redmi 6A 5.45’’ 2/16GB 
BLACK XIAOMI v hodnote 94 € s DPH

• 3x Bazén Tampa 3m v hodnote 75,49 € 
s DPH

• 2x Vŕtačka Extol 550W zelená v hodnote 
48,59 € s DPH

• 2x Sada náradia Extol 35 ks 32,39 € s 
DPH

• 1x Bižutéria Swarovski Elements Krystal 
v hodnote 12,90 € s DPH

• 5x sada: Knižka Moje najkrajsie 
rozpravky, Vodove farby Kooh-I-Noor 
a Skolske Fixy Kooh-I-Noor celkom 
v hodnote 13,28 € s DPH

• 5x Knižka Masa a medved v hodnote 
5,42 € s DPH

• 3x Kapsule na pranie Ariel 14ks 
v hodnote 4,00 € s DPH

Zásady spracovania a ochrany osobných 
údajov
Ak sa do našej Súťaže zapojíte, zverujete nám 
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vaše osobné údaje. Naša firma zodpovedá za 
ich ochranu a zabezpečenie. Účelom tohto 
dokumentu je, aby ste boli oboznámený 
so zásadami a právami, ktoré v súvislosti 
s Nariadením o ochrane osobných údajov 
(Nariadenie Európskej únie upravujúce 
ochranu osobných údajov – GDPR – General 
Data Protection Regulation, v zmysle článku 13 
a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) 
a v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov máte.

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť 
LUSJA, s.r.o., Textilná 23 034 05 Ružomberok, 
IČO: 36766372, DIČ:2022380525 Vaše 
osobné údaje spracovávame ako správca, 
to znamená, že určujeme, ako budú osobné 
údaje spracovávané a za akým účelom, 
na akú dlhú dobu a prípadne vyberáme aj 
ďalších spracovávateľov, ktorí nám budú so 
spracovávaním osobných údajov pomáhať.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám 
sprístupníte zadaním objednávky v eshope 
www.lusja.sk a na sociálnej sieti Facebook 
a Instagram a to za týmito účelmi:

Vaše osobné údaje (meno, priezvisko 
alebo používateľské meno na Facebooku 
alebo Instagrame) využijeme za účelom 
vyhodnotenia súťaže. Tieto osobné údaje 
budeme spracovávať a uchovávať maximálne 
60 dní od termínu vyhodnotenia súťaže.

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej 
možnej miere a to aj za pomoci moderných 
informačných technológií, ktoré zodpovedajú 
stupňu technického a technologického 
vývoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné 
a aktuálne známe technické a organizačné 
opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, 
poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných 
údajov.

K vašim osobným údajom budú mať prístup 
naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú 
viazaní mlčanlivosťou a preškolením v oblasti 
ochrany a bezpečnosti spracovávania 
osobných údajov.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných 
údajovm ktoré sa týkajú verejne zdieľaných 
príspevkov upravujú dokumenty o zásadých 
a ochrane osobných údajov sociálnych sietí 
Facebook a Instagram.

Nasledovne máte tieto práva, ktoré sa týkajú 
vyhodnotenia súťaže:

Máte právo na informácie, ktoré sú už plnené 
týmto informačným dokumentom ohľadom 
spracovávania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete 
kedykoľvek vyzvať a my vám v lehote 30 dní 
zašleme informácie o tom, aké vaše osobné 
údaje spracovávame a za akými účelmi.

Máte právo na doplnenie a zmenu osobných 
údajov v prípade, že sa u vás niečo zmení alebo 
vidíte vaše osobné údaje ako neaktuálne, či 
neúplné.

Môžete využiť právo na obmedzenie 
spracovávania osobných údajov v prípade, ak 
sa domnievate, že spracovávame nepresné 
údaje alebo sa domnievate, že vaše údaje 
spracovávame nezákonne, ale nechcete 
všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli 
námietku proti spracovávaniu. Rozsah 
osobných údajov alebo účelov spracovania 
môžete obmedziť napríklad odhlásením zo 
zasielania obchodných oznámení a aktualít.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý). Ak si 
budete želať uplatniť toto právo, vymažeme 
všetky vaše údaje z nášho systému a aj 
zo systémov dielčích spracovávateľov 
(tretích osôb) a záloh. Na zaistenie práva 
na vymazanie potrebujeme lehotu 30 dní. 
V niektorých prípadoch je naša spoločnosť 
viazaná zákonnou povinnosťou, napríklad 
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evidovaním vystavených daňových dokladov 
v lehote stanovenej zákonom. V tomto 
prípade zmažeme všetky osobné údaje, ktorú 
nie sú viazané iným zákonom. O dokončení 
vymazania vás budeme informovať na e-mail, 
z ktorého ste zaslali požiadavku.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných 
údajov. Ak sa domnievate, že s vašimi 
osobnými údajmi nezachádzame v súlade so 
zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou 
kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu 
osobných údajov. Budeme však veľmi radi, 
ak s vašou domnienkou budete kontaktovať 
najprv nás, aby sme mohli prípadný problém 
vyriešiť a pochybenie napraviť.

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši 
zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú 
spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní 
zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch 
a o bezpečnostných opatreniach, ktorých 
zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich 
osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá 
aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. 
Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje 
poskytnuté žiadnej ďalšej tretej osobe.

V prípade, že sa na nás budete chcieť 
v priebehu spracovania osobných údajov 
obrátiť, kontaktujte nás elektronicky na 
e-mailovú adresu: marketing@lusja.sk.

Prehlasujeme, že ako správca vašich 
osobných údajov spĺňame všetky zákonné 
povinnosti vyžadované platnou legislatívou 
a to hlavne v súvislosti so zákonom č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR.

Osobitné ustanovenia
Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu 
v zmysle príslušných ustanovení zákona 
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej 
podlieha nadobudnutie nepeňažnej výhry 
podľa článku “Výhra” týchto Pravidiel, ako aj 

všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa 
môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie 
výhry výhercom, budú hradené samotným 
výhercom v celej zákonom stanovenej výške. 
Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností 
odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, 
že nemôžu požadovať cenu vo vyššej 
hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil 
usporiadateľ a namiesto výhier nie je možné 
požadovať peňažné plnenie. Usporiadateľ 
Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek 
riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej 
používaním. Výhry zo stávok a hier nie je 
možné vymáhať.

Záverečné ustanovenia
Súťaž spĺňa podmienky podľa zákona 
171/2005 z.z. o hazardných hrách v znení 
neskorších predpisov podľa §3, odseku 4, 
písmeno e.) a podľa §3, odseku 5.

Fakturačné údaje usporiadateľa súťaže:
Lusja s.r.o. 
Textilná 23 
034 05 Ružomberok 
IČO: 36766372 
DIČ: 2022380525


