
ŠTATÚT SÚŤAŽE 

 

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:  

LAMINA PREŠOV, s. r. o. so sídlom Jesenná č. 5, 080 05 Prešov, IČO 44558902, 

zápis na Okresnom súde Prešove, odd. Sro, vl. č. 21117/P. (ďalej aj ako 

„organizátor“). 

 

II. Termín súťaže: 

Termín súťaže je od 01.08.2022 do 30.09.2022. Organizátor si vyhradzuje právo 

predĺžiť alebo skrátiť trvanie súťaže alebo súťaž aj bez uvedenia dôvodu zrušiť. 

Žrebovanie a vyhlásenie výhercu  prebehne dňa 20.10.2022, v sídle spoločnosti za 

prítomnosti konateľa spoločnosti LAMINA Prešov, s. r. o. a piatich zamestnancov 

spoločnosti LAMINA Prešov, s. r. o..  

 

III. Pravidlá súťaže  

Do súťaže budú zaradené fyzické a právnické osoby, ktoré sa zúčastnia akcie 1 /4 

strechy zadarmo v súlade s obchodnými a marketingovými podmienkami,  ktoré 

pripojené na samostatnom letáku ako príloha tohto štatútu.  

Účastník súťaže bude zaradení do súťaže vyplnením registračného formulára, pod 

číslom vystaveného účtovného dokladu - Faktúry. Faktúra musí byť uhradená 

najneskôr do 19 kalendárnych dni odo dňa ukončenia súťaže, t.j. 19.10.2022. 

Do žrebovania budú zaradené iba uhradené faktúry. 

 

IV. Predmet výhry a oznámenie výhercu:  

Predmetom výhry je elektrický skúter značky E-CASTOR. V prípade výhry bude 

výherca informovaný prostredníctvom poskytnutého telefonického alebo mailového 

kontaktu.  

 

V. Osobné údaje:  

V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov je 

prevádzkovateľom osobných údajov spoločnosť LAMINA Prešov, s.r.o.. Účelom 

spracúvania osobných údajov účastníkov súťaže je zapojenie sa do súťaže a plnenie 



vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z pravidiel súťaže. Právnym základom 

spracúvania je plnenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo záväzku, ktorý 

vznikol akceptovaním pravidiel súťaže zo strany dotknutej osoby. Poskytnutie 

osobných údajov je podmienkou účasti v súťaži a v prípade neposkytnutia osobných 

údajov nie je možné zúčastniť sa súťaže. Osobné údaje získava organizátor priamo 

od dotknutých osôb. Organizátor bude na účely tejto Súťaže o dotknutých osobách 

spracúvať ich kontaktné údaje (t. j. meno, priezvisko, adresa bydliska /ulica, číslo, 

PSČ, mesto/obec/, emailová adresa, číslo telefónu/mobilného telefónu) s tým, že 

profilovanie dotknutých osôb sa nevykonáva. Osobné údaje dotknutých osôb môže 

organizátor v zmysle platných právnych predpisov poskytnúť/sprístupniť príjemcom, 

ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov, a to najmä súdom, orgánom 

činným v trestnom konaní, iným orgánom verejnej moci, advokátom, správcom, 

znalcom alebo poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov. Osobné 

údaje dotknutých osôb spracúva organizátor výlučne na území  Slovenskej republiky. 

V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má 

dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú v tejto súťaži, má právo na 

prístup k jej osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sú o nej 

spracúvané osobné údaje; právo žiadať opravu a aktualizáciu osobných údajov; 

právo na výmaz osobných údajov; právo na obmedzenie spracúvania osobných 

údajov a právo podať sťažnosť u organizátora alebo na Úrade na ochranu osobných 

údajov Slovenskej republiky. Doba spracúvania osobných údajov v prípade súťaží: 

evidencia súťažiacich – tri mesiace od ukončenia súťaže; evidencia výhercu  – jeden 

rok od ukončenia.  

 

VI. Záverečné ustanovenia:  

Všetky informácie  a aktualizácie, týkajúce sa súťaže,  budú zverejnené na webovej 

stránke spoločnosti LAMINA Prešov, s.r.o. www.lamina.sk/akcie/ 

 

 

 

 



Príloha 1:  Obchodné a marketingové podmienky 

  

1/ OBSAH A PODMIENKY AKCIE 

Kúpte kompletnú strechu s príslušenstvom, odkvapovým systémom a doplnkami. 

 

To znamená: 

• Strešná krytina CLIP PANEL, SCHLEBACH alebo LAMINKA s príslušenstvom, ako 

je hrebenáč a potrebné oplechovanie. 

• Kompletný odkvapový systém. 

• Doplnky: podstrešná fólia, vetrací hrebeň, snehové zachytávače, skrutky... 

 

2/ VÝHODA AKCIE 

Obchodníci LAMINA Vám vypracujú cenovú ponuku podľa konkrétnych požiadaviek. 

Z tejto celkovej sumy sa odpočíta zľava 25%=1/4. 

 

3/ TRVANIE AKCIE ¼ strechy zadarmo so súťažou o skúter 

Každý zákazník, ktorý využije Akciu ¼ strechy zadarmo od 1.8.2022 do 30.9.2022, 

bude zaradený do žrebovania o skúter. Žrebovanie sa uskutoční 20.10.2022.             
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