
ŠTATÚT SÚŤAŽE
„Týždeň voňavého dychu“

Tento štatút ustanovuje záväzné podmienky 
a pravidlá súťaže s názvom „Týždeň 
voňavého dychu“ organizovanej spoločnosťou 
CURADEN Slovakia s.r.o. prezentovanej najmä 
prostredníctvom web-stránky www.vonavydych.sk. 

I. Základné ustanovenia
 
1. Cieľom súťaže „Týždeň voňavého dychu“ (ďalej 
len „súťaž“) je poskytnúť širokej verejnosti 
atraktívnym spôsobom možnosť získania Single 
kefky značky CURAPROX (ďalej len „Single 
kefka CURAPROX“) a osvojenia si správnych 
návykov jej používania a poskytnúť súťažiacim, 
ktorí sa zapoja do súťaže a splnia podmienky 
podľa tohto štatútu, možnosť získania vecnej 
výhry – bodkovaného svetra CURAPROX. 

2. Súťaž je organizovaná na území 
Slovenskej republiky.

3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba 
s doručovacou adresou na území Slovenskej 
republiky, ktorá spĺňa všetky podmienky stanovené 
týmto štatútom a ktorá sa zaregistruje na web-
stránke organizátora www.vonavydych.sk (ďalej 
len „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia 
byť zastúpené svojim zákonným zástupcom.

4. Zamestnanci organizátora súťaže, ktorý 
je aj jej vyhlasovateľom a technickým 
zabezpečovateľom, ako aj jeho blízke osoby 
v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, 
sú z účasti na súťaži vylúčení.

II. Organizátor a technické 
zabezpečenie súťaže

1. Vyhlasovateľom a súčasne organizátorom 
súťaže je spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o. 
so sídlom Na Výslní 17, 821 05 Bratislava, IČO: 
35 948 213, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č.: 37025/B (ďalej len „Organizátor“), 
ktorá súťaž aj technicky zabezpečuje.

 

III. Priebeh súťaže
 
1. Súťaž bude prebiehať v období od 21.05.2018 do 
25.05.2018 a víťazi budú vyhlásení dňa 30.05.2018 
na web-stránke www.vonavydych.sk a FB fan 
page Organizátora „Curaprox Slovensko“. 

2. Súťaž bude za podmienok tohto štatútu 
realizovaná v dvoch (2) fázach:

a. V prvej fáze súťaže súťažiaci absolvujú inštruktáž 
používania Single kefky CURAPROX (ďalej len 
„Inštruktáž“) s možnosťou získania jednej (1) 
Single kefky CURAPROX so zľavou v závislosti 
od miesta absolvovania Inštruktáže, pričom 
Inštruktáž môže súťažiaci absolvovať:

i. v ktorejkoľvek z maloobchodných prevádzok 
Organizátora „Smile Shop CURAPROX“, 
ktorých zoznam je uverejnený na web-
stránke www.vonavydych.sk, v období 
od 21.05.2018 do 25.05.2018,

 - v tomto prípade súťažiaci získa možnosť 
zakúpenia Single kefky CURAPROX 
s 50 % zľavou z kúpnej ceny,

ii. v ambulancii niektorého zo zubných 
lekárov alebo dentálnych hygienikov, 
ktorých zoznam je uverejnený na web-
stránke www.vonavydych.sk, v období 
od 21.05.2018 do 25.05.2015,

 - v tomto prípade súťažiaci získa 
Single kefku CURAPROX so 100% 
zľavou z kúpnej ceny/zdarma.

Prvá fáza súťaže bude prebiehať len do času, 
kým nedôjde k vyčerpaniu zásob Single kefiek 
CURAPROX Organizátorom určených na 
realizáciu súťaže v počte päťtisíc (5000) kusov.

b. Druhá fáza súťaže bude spočívať v zaregistrovaní 
sa súťažiacich, ktorí absolvovali Inštruktáž, pričom 
títo pri svojej registrácii zadajú požadované 
údaje – meno, priezvisko,     e-mailovú adresu, 
číslo Zubnej karty (zákazníckej vernostnej karty 
Organizátora), miesto absolvovania Inštruktáže 
(ďalej spolu len „Údaje“) a odpovedajú na 
otázku o zapojení sa do súťaže v minulosti 
a dve jednoduché otázky týkajúce sa skúseností 
s používaním Single kefky CURAPROX (ďalej 



len „Otázky“), a to prostredníctvom web-
stránky www.vonavydych.sk v období od 
21.05.2018 do 25.05.2018 do 23.59 hod..

IV. Podmienky súťaže, prihlasovanie 
a účasť v súťaži

1. Súťažiaci, ktorý má záujem prihlásiť sa do 
súťaže, absolvuje Inštruktáž na niektorom z ním 
vybranom Mieste absolvovania Inštruktáže.

2. Súťažiaci sa následne môže prihlásiť do 
druhej fázy súťaže prostredníctvom web-
stránky www.vonavydych.sk, a to vyplnením 
registračného formulára, kde súťažiaci uvedie 
všetky Údaje a odpovie na všetky Otázky (ďalej 
len „Registrácia“). Jednotlivé osoby sa môžu do 
druhej fázy súťaže zaregistrovať len jedenkrát.

3. Podmienkou úspešného zapojenia sa do 
súťaže je členstvo v zákazníckom vernostnom 
programe Organizátora s názvom „Zubná 
karta“ (ďalej len „VP“), v rámci ktorého sú za 
určených podmienok jeho členom poskytované 
zľavy a iné výhody. V prípade, ak súťažiaci 
ešte nie je členom VP a majiteľom zákazníckej 
vernostnej karty „Zubná karta“, má možnosť 
stať sa členom VP registráciou prostredníctvom 
web-stránky www.zubnakarta.sk alebo osobne 
v ktorejkoľvek z maloobchodných prevádzok 
Organizátora „Smile Shop CURAPROX“ v súlade 
so Všeobecnými podmienkami Vernostného 
programu „Zubná karta“ zverejnenými na 
https://www.zubnakarta.sk/vseobecne-podmienky 
a v jednotlivých „Smile Shopoch CURAPROX“. 

4. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť 
zo súťaže každého súťažiaceho, ktorý by získal 
alebo sa snažil získať vecnú výhru podvodným 
konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi, 
prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť 
dobré meno alebo povesť spoločnosti CURADEN 
Slovakia s.r.o. alebo výrobkov dentálnej 
starostlivosti a hygieny značky CURAPROX.
 
V. Ceny a vyhodnotenie súťaže

1. Súťažiaci, ktorý absolvuje Inštruktáž, riadne 
vyplní registračný formulár pri Registrácii, je  
členom VP a odpovie na Otázky v zmysle vyššie 

uvedených bodov tohto štatútu, bude automaticky 
zaradený do žrebovania o výhru jedného (1) kusa 
bodkovaného svetra CURAPROX v celkovej hodnote     
69,- UR EUR s DPH (slovom: šesťdesiatdeväť 
eur) (ďalej len „vecná výhra“), pričom v rámci 
súťaže budú vyžrebovaní piati (5) výhercovia 
súťaže, z ktorých každý získa vecnú výhru.

2. Kompletný zoznam výhercov súťaže – 
vyžrebovaných súťažiacich bude v priebehu 
dňa 30.05.2018 zverejnený na web-
stránke www.vonavydych.sk a FB fan page 
Organizátora „Curaprox Slovensko“.

VI. Osobitné ustanovenia
 
1. Súťažiaci ako dotknutá osoba v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v platnom znení vyplnením 
a odoslaním/zadaním formulára pri registrácii 
udeľuje Organizátorovi výslovné písomné súhlasy 
so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu 
poskytnutom v dotknutom formulári, a to:

a. súhlas pre účely organizovania a realizácie súťaže;

b. súhlas pre reklamné a marketingové účely - 
oboznamovanie s aktuálnymi ponukami výrobkov, 
aktivitami, projektmi a akciami Organizátora, ich 
prezentácie a propagácie, účely uskutočňovania 
prieskumov trhu, verejnej mienky a spokojnosti 
dotknutých osôb a ich analytické vyhodnocovanie, 
vrátane zasielania správ/prezentácií o ponúkaných 
výrobkoch, projektoch, aktivitách a akciách 
Organizátora, notifikácií a informácií súvisiacich 
s dentálnou starostlivosťou a hygienou;, 

pre potreby komunikácie s využitím elektronických 
prostriedkov a/alebo prostredníctvom 
poštového styku s dotknutou osobou. 

2. Súťažiaci vyjadruje svoje súhlasy so 
spracúvaním svojich osobných údajov na 
účely špecifikované v predchádzajúcom bode 
tohto štatútu formou zakliknutia/zaškrtnutia 
príslušného políčka o súhlase so spracovaním 
osobných údajov v rámci formulára pri Registrácii 



na webovej stránke www.vonavydych.sk alebo 
prostredníctvom pracovníka Organizátora, 
ktorý tak učiní pri Registrácii v prevádzke 
Organizátora „Smile Shop CURAPROX“, 
a teda na základe pokynu a poverenia/
splnomocnenia príslušného súťažiaceho, za 
jeho aktívnej súčinnosti a s využitím údajov 
nadiktovaných dotknutým súťažiacim. 

3. Súťažiaci je oprávnený kedykoľvek účinne 
odvolať svoje súhlasy (aj osobitne) so 
spracovaním osobných údajov podľa tohto 
štatútu oznámením preukázateľne doručeným 
Organizátorovi v písomnej forme alebo 
s využitím elektronických prostriedkov.

4. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne 
náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou 
v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti 
odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že 
nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote 
alebo vo väčšom množstve ako Organizátorom 
určenú vecnú výhru. Organizátor nenesie žiadnu 
zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky 
súvisiace s vecnými výhrami a ich využitím.

6. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť 
za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené 
porušením pravidiel súťaže zo strany súťažiacich.

7. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach 
týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže 
alebo akýchkoľvek nárokov súvisiacich 
s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce 
a konečné stanovisko Organizátora.

8. Organizátor si vyhradzuje právo meniť 
podmienky, resp. pravidlá súťaže, prípadne 
súťaž prerušiť, odložiť alebo predĺžiť.

 V Bratislave, dňa 14.05.2018

CURADEN Slovakia s.r.o.                                                 
Organizátor súťaže      


