Všeobecné podmienky akcie „Bentianna Awards 2014“
(ďalej len „podmienky“)

Termín konania akcie :

od 15. septembra 2014 do 31. decembra 2014

Organizátor akcie :

TASTE EVOLUTION, spol. s r. o.
so sídlom: Radlinského 27, 811 07 Bratislava
IČO: 46 951 334
zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava, odd.: Sro, vl.č.: 86690/B
(ďalej len ,,Organizátor“)

I.

Všeobecné informácie a podmienky účasti

1. Organizátor vyhlasuje akciu „Bentianna Awards 2014“ (ďalej len „akcia“) podľa týchto
podmienok ako súčasť svojej reklamnej kampane k nápoju Bentianna (ďalej aj „nápoj“)
v spolupráci s ďalšími obchodnými partnermi.
2. Akcia je určená pre podnikateľov predávajúcich nápoj Bentianna (ďalej len „prevádzka“ alebo
„účastník“). Tejto súťaže sa môžu zúčastniť a tieto podmienky sa uplatnia výlučne pre prevádzky
podávajúce nápoj pre priamu konzumáciu konečným spotrebiteľom na mieste a zároveň splnenia
ostatné ustanovenia týchto podmienok. Prevádzky sa môžu do akcie prihlásiť výlučne
prostredníctvom osôb oprávnených konať v mene podnikateľa prevádzkujúceho prevádzku alebo
prostredníctvom nimi poverených osôb (najmä jeho zamestnancov).
3. Termín konania akcie pre prevádzky je od 15. septembra 2014 do 31. decembra 2014.
4.

Zodpovednou osobou v zmysle týchto podmienok sa rozumie osoba poverená osobou
oprávnenou konať v mene podnikateľa v súvislosti s touto akciou (napr. vedúci prevádzky, bar
manager a pod.).

5. Bonom sa rozumie vytlačená objednávka na 0,04l (4cl) alebo 0,05l (5cl) nápoj Bentianna alebo
na miešané nápoje/koktaily obsahujúce aspoň 0,02l (2 cl) nápoja Bentianna, vytlačená
z kasového systému, ktorá obsahuje názov nápoja, jeho množstvo a dátum predaja. Prevádzka,
ktorá nedisponuje kasovým objednávacím systémom, posiela ako doklad kópiu účtu z
registračnej pokladne.
6.

Mesačný výkaz je súhrnný výkaz vystavených bonov v danom mesiaci počas trvania akcie spolu
s uvedením bodov získaných za bonusové aktivity popísané v týchto podmienkach. Vzor
mesačného
výkazu
je
k dispozícii
na
stiahnutie
na
webovej
stránke
www.bentianna.com/awards2014 .

II.

Priebeh akcie

7.

Prevádzka bude oslovená Organizátorom prostredníctvom telefonického kontaktu
a newsletteru, aby sa zúčastnila na akcii Organizátora. Prevádzka vyplní registračný formulár,
v ktorom prevádzka vyjadrí súhlas so vstupom do akcie a spolu so zoznamom všetkých členov
obsluhujúceho a barového personálu s ich emailovými adresami a pracovným zaradením na

prevádzke pošle Organizátorovi prostredníctvom emailu na adresu: info@bentianna.com.
Prevádzka zaslaním tohto zoznamu zároveň vyhlasuje, že disponuje súhlasom dotknutých osôb
so spracovaním týchto osobných údajov a s ich poskytnutím Organizátorovi.
8.

Prevádzka počas trvania akcie zbiera bony, ktoré následne do 5. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca zodpovedná osoba zašle doporučenou poštovou zásielkou spolu
s mesačným výkazom na adresu Organizátora s heslom „Bentianna Awards 2014“. Po obdržaní
zásielky pošle Organizátor potvrdenie o zaslanom počte prostredníctvom emailu zodpovednej
osobe. Prevádzka dostane pridelený za každý jeden (1) nápoj Bentianna uvedený v bone jeden
(1) bod.

9.

V prípade, že prevádzka nedisponuje kasovým objednávacím systémom, posiela ako doklad
kópiu účtu z registračnej pokladne. Prevádzka dostane pridelený za každý jeden (1) nápoj
Bentianna uvedený v kópii z účtu jeden (1) bod.

10. Organizátor tiež každý kalendárny mesiac zašle zodpovednej osobe email s priebežným stavom
nazbieraných bodov.
11. Prevádzka má šancu získať ďalšie bonusové body do akcie bonusovou aktivitou priamo
v priestoroch prevádzky, a to nasledovne:
a. 30 bodov za celé obdobie súťaže, ak počas celého tohto obdobia uvádza nápoj
Bentianna vo svojom nápojovom lístku,
b. 20 bodov za celé obdobie súťaže, ak počas celého tohto obdobia ponúka pre
konečných spotrebiteľov Bentianna Žurnál na stoloch nachádzajúcich sa v prevádzke
c. 10 bodov za celé obdobie súťaže, ak počas celého tohto obdobia má vo svojej
prevádzke špeciálny Bentianna nápojový lístok.
Tieto bonusové body budú Organizátorom pripočítané iba v tom prípade, ak budú potvrdené pri
návšteve zástupcu Organizátora. Splnenie nároku na získanie bonusových bodov bude prevádzka
musieť preukázať obchodnému zástupcovi Organizátora počas jeho návštevy, ktorá bude
uskutočnená najmenej jedenkrát počas trvania akcie bez predchádzajúceho ohlásenia.
12. Akcie sa môže zúčastniť aj prevádzka, ktorú priamo Organizátor neosloví, musí však splniť tieto
podmienky stanovené Organizátorom.

III. Vyhodnotenie akcie
13. Vyhodnotenie prebehne po dodaní a kontrole mesačných výkazov za mesiac december 2014,
a to najneskôr do 31. januára 2015.
14. Organizátor si pri vyhodnotení vyhradzuje právo na kontrolu odberateľských faktúr prevádzky
za účelom kontroly vystavených a dodaných bonov.
15. Prevádzka, ktorá počas trvania akcie preukázala najvyšší počet dosiahnutých bodov v zmysle
týchto podmienok vyhráva 2 darčekové poukazy na zájazd do letnej destinácie podľa vlastného
výberu každý jeden v hodnote 1 000,- eur z katalógu cestovnej kancelárie SATUR Leto 2015.
Jeden darčekový poukaz je vyhradený pre zodpovednú osobu prevádzky a jeden pre
zamestnanca víťaznej prevádzky, ktorý dosiahol najvyšší počet bonov. O pridelení výhry
jednotlivým osobám rozhoduje výherná prevádzka.
16. Darčekový poukaz je potrebné uplatniť si z katalógu cestovnej kancelárie SATUR Leto 2015
najneskôr do 31. marca 2015.

17. Organizátor bude informovať výhernú prevádzku o výhre a podrobnostiach jej prevzatia.
18. Oprávnený zástupca prevádzky na prevzatie výhry predloží Organizátorovi pred odovzdaním
výhry:
(i)
svoj doklad totožnosti;
(ii)
výpis z Obchodného registra alebo plnomocenstvo preukazujúce konať v mene
prevádzky na účely prevzatia výhry a jej použitia, pričom podpis štatutárneho orgánu
alebo fyzickej osoby – podnikateľa udeľujúcej plnú moc musí byť notársky overený;
(iii)
prípadne iné dokumenty alebo poskytne iné informácie, ktoré môže od neho
Organizátor požadovať.
Organizátor neodovzdá výhru, ak mu nie sú predložené potrebné dokumenty podľa tohto bodu
alebo sú tu iné dôvody, ktoré Organizátor považuje za dôležité pre odovzdanie výhry.
19. Organizátor môže vylúčiť prevádzku, ktorá alebo osoby oprávnené konať v jej mene alebo jej
zamestnanci alebo iné spolupracujúce osoby, porušujú právny poriadok Slovenskej republiky,
všeobecne uznávané pravidlá slušného spávania sa a morálky, poškodzujú dobré meno
Organizátora alebo inej osoby alebo sú tu iné dôvody, ktoré považuje Organizátor za dôvody
vylúčenia. Za následok vylúčenia sa považuje okrem iného aj neodovzdanie výhry v prípade
splnenie podmienok na jej získanie. Organizátor môže vylúčiť prevádzku z účasti na akcii aj bez
uvedenia dôvodu.
IV. Ostatné a záverečné ustanovenia
20. Zapojením sa do akcie prevádzka prejavuje svoj súhlas s účasťou na nej a s požiadavkami
uvedenými v týchto podmienkach. Prevádzka berie na vedomie, že účasť na akcii je spojená
s poskytnutím osobných údajov fyzických osôb Organizátorovi podľa bodu 7. týchto podmienok
zo strany Prevádzky. Prevádzkovateľom pri spracovávaní poskytnutých osobných údajov v rámci
tejto akcie bude Organizátor. Osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) za účelom
naplnenia týchto podmienok, najmä nadviazania kontaktu so zodpovednou osobou
a zamestnancami Prevádzky v priebehu súťaže, za účelom priebežného hodnotenia
a záverečného vyhodnotenia súťaže, odovzdania alebo zaslania výhry a za účelom marketingu
Organizátora a jeho produktov. Osobné údaje budú spracovávané do doby naplnenia účelu
akcie. Zoznam spracovávaných osobných údajov zodpovedá údajom uvedeným v zozname podľa
bodu 7. týchto podmienok. Údaje môžu byť zverejnené v súvislosti s odovzdaním výhry
Prevádzke. Práva dotknutých osôb upravuje § 28 zákona. Prevádzka zapojením sa do súťaže
vyhlasuje, že dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje Organizátorovi v rámci súťaže poskytuje,
informovala v rozsahu uvedenom v tomto bode 18, a že disponuje preukázateľným
dobrovoľným súhlasom všetkých dotknutých osôb so spracovávaním a poskytnutím ich
osobných údajov Organizátorovi podľa § 12 ods. 2 zákona, ako aj so súhlasom týchto osôb s tým,
aby ich Organizátor v rámci súťaže kontaktoval telefonicky, formou sms správ alebo e-mailom.
Na požiadanie Organizátora je Prevádzka povinná tento súhlas Organizátorovi preukázať.
Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, odvolanie súhlasu však môže znamenať
objektívnu nemožnosť ďalšej účasti v súťaži resp. odovzdania výhry.
21. Organizátor ani iné osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii tejto súťaže nehradia prevádzke
žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii.
22. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody alebo ujmy vzniknuté prevádzke súvisiace
s účasťou v akcii.

23. Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka
nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Prevádzka nemôže postúpiť výhru na
inú osobu. Prevádzka nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou
peňažnej alebo inej kompenzácie.
24. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto akcie podľa
vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť
alebo zrušiť túto akciu.
25. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas termínu konania akcie zmeniť tieto
podmienky. Organizátor tieto zmeny zverejní rovnako ako tieto podmienky.
26. Tieto podmienky budú počas trvania akcie uverejnené na stránkach www.bentianna.com.

