Všeobecné podmienky súťaže „Môj dm box“
1. Organizátor
Organizátorom súťaže „Môj dm box“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť dm
drogerie markt, s.r.o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31 393
781, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 8828/B (ďalej len „Organizátor“).
2. Spôsobilosť
Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej
republike, ktoré v čase začatia súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé
na právne úkony (ďalej len „Účastník“). Každý Účastník sa môže prihlásiť len
jeden krát a vyplniť len jeden formulár. Viacnásobné prihlasovanie sa jednej
osoby nie je možné. Za porušenie vyššie uvedených podmienok bude Účastník
súťaže diskvalifikovaný. Účasťou v súťaži Účastník súhlasí s nasledujúcimi
Podmienkami súťaže (ďalej len „Podmienky“).
3. Priebeh súťaže „Môj dm box“
O spustení súťaže o ďalší dm box Organizátor informuje na svojej webovej
stránke www.dm.drogeriemarkt.sk a na svojej facebookovej stránke na
Facebook-u https://www.facebook.com/dm.Slovensko. Týmto dňom bude
spustená aj registrácia do Súťaže. Registrovať sa bude možné v presne
vymedzených termínoch na webovej stránke Organizátora. Registrácia prebehne
tak, že Účastník vyplní registračný formulár a po vyplnení bude zaradený do
žrebovania. Po ukončení prihlasovania bude vyžrebovaných 350 výhercov, ktorí
si budú môcť dm box zakúpiť za 5 € na dm predajni, ktorú uviedli pri
prihlasovaní. dm box bude možné zakúpiť len na predajni, ktorú Účastník
uviedol v registračnom formulári. Žrebovanie Účastníkov prebehne elektronicky.
Mená výhercov dm boxov budú zverejnené na webovej stránke Organizátora,
www.dm-drogeriemarkt.sk a na facebookovej stránke Organizátora na
Facebook-u, https://www.facebook.com/dm.Slovensko. O výhre a termíne
prevzatia dm boxu budú všetci výhercovia informovaní emailom.
Po jednom mesiaci od možnosti vyzdvihnutia dm boxu budú Účastníci
informovaní prostredníctvom webovej stránky a fanpage Organizátora
o možnosti vyplnenia dotazníka spokojnosti k výrobkom z dm boxu.
4. Obsah dm boxu
Každý dm box obsahuje výrobky v hodnote viac ako 18 € zo sortimentu dm.
Obsah dm boxu zostáva prekvapením. Produkty, ktoré bude obsahovať dm box,
nie je možné vymeniť a nie je možné ani vyplatenie hotovosti v hodnote dm
boxu. Na nákup dm boxu sa nevzťahuje zľava na celý nákup. Ak si vyžrebovaný

Účastník dm box neprevezme v stanovenej lehote, bude z každého ďalšieho dm
boxu vyradený.
5. Účasť v Súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov
Do Súťaže sa môže zapojiť každý, kto potvrdí, že súhlasí s Podmienkami.
Udelením súhlasu s Podmienkami súťaže vyjadruje Účastník súhlas s ich
obsahom a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať. Súťaže sa nemôžu
zúčastniť zamestnanci Organizátora a ani ich blízke osoby. Blízkou osobou sa
rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116 Občianskeho zákonníka, zákona č.
40/1964 Zb. v platnom znení. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby
s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré v čase začatia Súťaže dovŕšili
18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony. Vyplnením formulára
vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov a to v rozsahu meno a
priezvisko, bydlisko a telefónne číslo pre účely organizácie Súťaže. Pripomienky
alebo sťažnosti je potrebné posielať na email: zakaznik@dm-drogeriemarkt.sk.
dm si vyhradzuje právo vylúčiť akéhokoľvek Účastníka, ktorý manipuluje
s prihlasovacím formulárom.
6. Odhlásenie
Každý účastník ma právo kedykoľvek zaslaním emailu na zakaznik@dmdrogeriemarkt.sk svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a zrušiť
tak svoju účasť v aktivite.
7. Ochrana osobných údajov
Účastníci súťaže súhlasia s tým, že spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o. bude
zhromažďovať údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný priebeh Súťaže
a uchovávať ich po dobu trvania Súťaže. Po ukončení Súťaže budú údaje
vymazané. Každý Účastník má právo na informáciu o používaní jeho osobných
údajov. Na požiadanie mu zdarma a v plnom rozsahu môžu byť poskytnuté
informácie o jeho osobných údajoch uložených v databáze. Stačí zaslať email na
zakaznik@dm-drogeriemarkt.sk. Poskytnuté údaje budú môcť byť použité len
pre túto Súťaž.
8. Vylúčenie zodpovednosti/zmena podmienok
dm drogerie markt, s.r.o. si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek zmeniť, či bez
náhrady ukončiť, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. vyššia moc,
technické problémy). Ak Organizátor zistí, že existuje akékoľvek podozrenie
z porušenia podmienok Súťaže Účastníkom, je Organizátor oprávnený bez
ďalšieho upozornenia Účastníka vyradiť z hry. Rozhodnutie Organizátora je
konečné, bez možnosti odolania.

V Bratislave 1.1.2016
dm drogerie markt, s.r.o.

