ŠTATÚT PODPORNEJ AKCIE
„CURAPROX ROZDÁVA ÚSMEVY“
Tento štatút ustanovuje záväzné podmienky a pravidlá podpornej akcie s názvom „CURAPROX ROZDÁVA
ÚSMEVY“ organizovanej spoločnosťou CURADEN Slovakia s.r.o., ktorou podporuje a pomáha šíreniu osvety
a povedomia o dôležitosti prevencie v oblasti ústnej hygieny a informovanosti o správnych postupoch a pomôckach
v ústnej hygiene, prebiehajúcej prostredníctvom web-stránky www.rozdavameusmevy.sk.
I.
Základné ustanovenia
1. Cieľom podpornej akcie „CURAPROX ROZDÁVA ÚSMEVY“ (ďalej len „akcia“) je poskytnúť vybraným
subjektom možnosť bezodplatného získania pomôcok dentálnej hygieny značky „CURAPROX“ zahrnutých do
jednotlivých balíčkov pre deti a balíčkov pre dospelých (ďalej spolu aj len „Balíčky“) a podporiť a pomôcť osvete
a šíreniu povedomia o správnej starostlivosti o zuby a ďasná.
2. Akcia je organizovaná na území Slovenskej republiky.
3. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba a/alebo právnická adresa s doručovacou adresou na území
Slovenskej republiky, ktorá splní všetky podmienky stanovené týmto štatútom a ktorá sa zaregistruje na
web-stránke organizátora www.rozdavameusmevy.sk (ďalej len „záujemca“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia
byť zastúpené svojim zákonným zástupcom.
4. Zamestnanci organizátora akcie, ktorý je aj jej vyhlasovateľom a technickým zabezpečovateľom, ako aj jeho
blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na akcii vylúčení.
II.
Organizátor a technické zabezpečenie akcie
1. Vyhlasovateľom a akcie organizátorom akcie 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 akciu aj technicky zabezpečuje.
III.
Podmienky akcie a zapojenie sa do akcie
1. Záujemca, ktorý má záujem zapojiť sa do akcie a bezodplatne získať Balíčky vyplní prostredníctvom
web-stránky www.rozdavameusmevy.sk žiadosť - kontaktný formulár (ďalej len „žiadosť“), v ktorom uvedie:
a. kontaktné údaje v rozsahu: názov, resp. meno a priezvisko záujemcu, adresu, resp. sídlo, meno
kontaktnej osoby, kontaktnú e-mailovú adresu a telefónne číslo,
b. účel, na ktorý žiada poskytnutie Balíčkov - názov alebo stručný popis udalosti / projektu, resp.
zámeru (ďalej len „Projekt“),
c. druh Balíčkov, o ktoré má záujem,
d. dôvody, pre ktoré by mal Organizátor podporiť formou bezodplatného poskytnutia Balíčkov práve 		
jeho (ďalej len „Dôvody“).

2. Organizátor spomedzi všetkých zapojených záujemcov, ktorí vyplnili a odoslali žiadosť v zmysle
predchádzajúceho odseku, vyberie pre každý kalendárny mesiac spolu maximálne troch (3) záujemcov spomedzi
v daný kalendárny mesiac zapojených záujemcov, ktorým bezodplatne poskytne Balíčky. Organizátor pre každý
jednotlivý kalendárny mesiac poskytne vybraným záujemcom:
a. pätnásť (15) Balíčkov pre deti obsahujúci zubnú kefku CuraKid do 4 rokov alebo CS smart od 4 rokov,
balíček medzizubných kefiek CPS 06, jednozväzkovú kefku CS 1006, roztok na odhalenie zubného povlaku,
maľovanku a nálepky, v celkovej hodnote 23,61 EUR / Balíček pre deti,
b. pätnásť (15) Balíčkov pre dospelých obsahujúci zubnú kefku CS 5460, balíček medzizubných kefiek
rôznych veľkostí, jednozväzkovú kefku CS 1006, škrabku na jazyk, cestovné balenie zubnej pasty Black is
White, v celkovej hodnote 20,26 EUR / Balíček pre dospelých.
3. Organizátor je oprávnený a vyhradzuje si právo posudzovať jednotlivé žiadosti slobodne a nezávisle určovať
a rozhodnúť o tom, ktorým z pomedzi zapojených záujemcov a v akom rozsahu/počte Balíčkov bezodplatne poskytne
Balíčky.
4. Organizátor bude pri výbere záujemcov v zmysle predchádzajúceho odseku na základe subjektívnych kritérií
posudzovať a zohľadňovať celkový koncept a prínos Projektu, jeho celkovú filozofiu, ako aj Dôvody, pre ktoré
záujemca požiadal o poskytnutie Balíčkov.
5. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť z akcie každého záujemcu, resp. každá žiadosť, ktorý/ktorá:
a. by získal alebo sa snažil získať Balíčky podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi,
prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno alebo povesť spoločnosti CURADEN Slovakia s.r.o.
a/alebo značky „CURAPROX“,
b. je v rozpore s podmienkami akcie. Podmienky akcie nespĺňajú záujemcovia, resp. žiadosti, ktorí/é môžu
vzbudzovať verejné pohoršenie, urážať ľudskú rasu alebo etnikum, náboženské alebo politické cítenie,
propagujúce a/alebo podporujúce akúkoľvek diskrimináciu, odporujúce zákonu a/alebo dobrým mravom,
c. sleduje osobne prospešné ciele,
d. je podaná so zámerom získania Balíčkov pre obchodné / podnikateľské účely.
IV.
Priebeh akcie
1. Akcia bude prebiehať v časovo neohraničenom období až do jej ukončenia zo strany Organizátora na
web-stránke www.rozdavameusmevy.sk.
2. Organizátor zverejní vždy v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, pre ktorý
sú záujemcovia vyberaní, mená záujemcov (spomedzi záujemcov, ktorý zaslali žiadosť v rámci
bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho mesiaca), ktorým sa rozhodol bezodplatne poskytnúť Balíčky,
a počet príslušných Balíčkov, ktoré im budú bezodplatne poskytnuté, a to na web-stránke
www.rozdavameusmevy.sk a súčasne vybraných záujemcov informuje elektronickou poštou prostredníctvom
v žiadosti nimi zadaných e-mailových adries.

V.
Osobitné ustanovenia
1. Vyjadrením súhlasu, vyplnením a/alebo odoslaním žiadosti v rozsahu názov, resp. meno, priezvisko, adresa,
mena a priezviska kontaktnej osoby, e-mailová adresa a telefónne číslo, Projektu a Dôvodov, udeľuje záujemca
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním
svojich osobných údajov za účelom poskytovania informácií, zabezpečovania a realizácie akcie, ako aj s ich
zaradením do databázy Organizátora pre účely uskutočňovania marketingových a propagačných aktivít
Organizátora a/alebo ponuky tovaru a služieb Organizátora, a to na čas trvania akcie, ako aj po jej skončení až do
prípadného písomného odvolania tohto súhlasu zo strany záujemcu.
2. Organizátor akcie nehradí záujemcom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich zapojením sa do akcie,
resp. v súvislosti s poskytnutím Balíčkov.
3. Výsledky akcie (výbery záujemcov, ktorým budú poskytnuté Balíčky, a určenie príslušných Balíčkov zo strany
Organizátora) sú konečné, bez možnosti odvolania. Záujemcovia berú na vedomie, že nemôžu požadovať Balíčky
vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve alebo v inom zložení ako Organizátorom určené Balíčky. Organizátor
nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s Balíčkami a ich obsahom a ich využitím.
4. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením
pravidiel a podmienok akcie zo strany záujemcov.
5. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa akcie, podmienok a pravidiel akcie alebo
akýchkoľvek nárokov súvisiacich so zapojením sa do akcie je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko
Organizátora.
6. Organizátor si vyhradzuje právo meniť podmienky, resp. pravidlá akcie, prípadne akciu ukončiť, prerušiť, odložiť
alebo predĺžiť.

V Bratislave, dňa 27. 3. 2017

CURADEN Slovakia s.r.o.
Organizátor akcie

