Štatút súťaže
Keď pitný režim, tak štýlovo...
“ (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.
1.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
GR, Komenského 50
042 48 Košice
2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 1.07.2021 do 31.08.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do
súťaže.
3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môžu byť všetci klienti VVS, a.s., ktorí, sa zaregistrujú do aplikácie E‐služby
vodárne a využijú službu Elektronické zasielanie dokumentov a faktúr.
4. Podmienky účasti v súťaži:
Zákazník, ktorý sa zaregistruje do aplikácie E‐služby vodárne a zároveň si objedná službu Elektronické
zasielanie dokladov a faktúry v čase 1. 7. – 31. 8. 2021, je automaticky zaradený do žrebovania
o retro chladiaci box. Každý týždeň sa vyžrebujú traja výhercovia,. Na sociálnej sieti
https://www.facebook.com/vvskosice zverejníme každý týždeň výsledok žrebovania. Následne si
vyžrebovaný výherca preberie cenu v príslušnom ZC na základe predchádzajúcej telefonickej dohody
o termíne prevzatia.
5. Výhra
Chladiac box Polarbox, 12 l
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť ceny pre výhercov podľa vlastného uváženia.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Oznámenie o víťazoch súťaže bude zverejnené na Facebook stránke
https://www.facebook.com/vvskosice

Výhercovia tiež budú priamo kontaktovaní Organizátorom, alebo jeho zástupcom, Agentúrou
PENELOPA, s.r.o. Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem
výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade vyberie iného výhercu.
8. Spôsob odovzdania výhry
Výherca si cenu prevezme v príslušnom Zákazníckom centre VVS, a.s. na základe údajov o zmluve
s VVS, a.s. (číslo zmluvy ). Ceny bude možné si prevziať v príslušnom zákazníckom centre do 15. 9.
2021.
9. Ochrana osobných údajov
Organizátor súťaže sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať
v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
10. Záverečné ustanovenia
Účastníci zapojením sa do súťaže a splnením podmienok dávajú organizátorovi súťaže svoj výslovný
súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže
(meno, priezvisko, tel. kontakt.). Tieto osobné údaje budú spracované výlučne pre realizáciu súťaže a
odovzdanie výhry.
Ceny nie sú právne vymáhateľné. Organizátor súťaže má právo odstrániť zo súťaže príspevky, ktoré nie
sú v súlade s etickými normami, prípadne budú uznané za produktovo antipropagačné, resp. ak budú
pôsobiť proti obchodným či strategickým záujmom vyhlasovateľa.

V Košiciach, dňa: 01. 7. 2021

