VÝBEROVÉ KONANIE „VEĽKÝ TEST KÚPEĽOV“
I. CIEĽ VÝBEROVÉHO KONANIA
1.Cieľom výberového konania (ďalej aj „súťaž“) je zviditeľnenie Kúpeľov
Trenčianske Teplice a podpora predaja na základe absolvovania
Kúpeľmi Trenčianske Teplice vybraných procedúr a následného
hodnotenia.
2.Výberové konanie sa na základe tohto štatútu uskutoční na celom území
Slovenskej republiky.

II. ORGANIZÁTOR VÝBEROVÉHO KONANIA

1.Organizátorom výberového konania je spoločnosťKúpele Trenčianske
Teplice, a.s., T. G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sa,
vložka číslo 94/R, IČO: 34 129 316, DIČ: 2020386896, IČ DPH:
SK2020386896, bankové spojenie: Československá obchodná banka,
a.s., Trenčín, IBAN: SK64 7500 0000 0040 2155 0800, SWIFT:
CEKOSKBX (ďalej len „organizátor“ alebo „KTT“).

III. TRVANIE VÝBEROVÉHO KONANIA

1.Výberové konanie sa uskutoční v termíne od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017
vrátane.

IV. PRIEBEH ABSOLVOVANIA PROCEDÚR
1.Vybraní adepti absolvujú bezplatne nasledujúce procedúry:

a) kúpeľ Sina,
b) klasická masáž,
c) limoplast,
d) hydromasážna vaňa,
e) individuálne cvičenie.
Vybraní adepti absolvujú vyššie uvedené procedúry počas
dvoch dní vybraných Kúpeľmi Trenčianske Teplice.

V. ÚČASTNÍCI VÝBEROVÉHO KONANIA
1.Výberového konania sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým pobytom
na území Slovenskej republiky, plne spôsobilá na právne úkony, ktorá
najneskôr v prvý deň súťaže dosiahla vek aspoň 18 rokov (ďalej len
„účastník“). Organizátor si vyhradzuje právo overiť vek výhercu
ktorejkoľvek výhry predložením dokladu totožnosti výhercu. Každý
účastník sa môže zúčastniť súťaže výlučne za seba, zastúpenie
účastníka inou osobou alebo konanie za inú osobu (bez ohľadu na

udelenie súhlasu) je vylúčené.
2.Účastník výberového konania svojou účasťou vo výberovom konaní
prejavuje súhlas s pravidlami výberového konania uverejnenými v
tomto štatúte, ktoré na začiatku výberového konania organizátor
vyhlási na www.pravekupele.sk.

VI. PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA
Podmienkou účasti vo výberovom konaní je úplné vyplnenie formulára na
www.pravekupele.sk.
Potrebné údaje:
• Plné meno a priezvisko uchádzača.
• Vek.
• Popis fyzickej kondície, resp. prípadných zdravotných problémov.
• Popis obľúbených voľnočasových aktivít.
1. Výherca sa určí na základe náhodného žrebovania z platných
formulárov, ktoré sa uskutoční dňa 31. 3. 2017. Žrebovanie sa
uskutoční za prítomnosti komisie vytvorenej na tento účel
spoločnosťou KTT. Informácie o výsledkoch žrebovania sprístupní
spoločnosť KTT na internetovej stránke www.pravekupele.sk, a to
do 10 pracovných dní odo dňa žrebovania.Mená všetkých
výhercov výberového konania budú uverejnené na facebookovom
profile Kúpele Trenčianske Teplice – pravé kúpele. Vybraní adepti
dostanú podrobnejšie informácie o realizácii jednotlivých procedúr
prostredníctvom e-mailu. Výsledky výberového konania sú
konečné, bez možnosti odvolania sa proti nim alebo možnosti tieto
výsledky akokoľvek rozporovať.

VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1.Organizátor hradí každému žrebovaním vybranému účastníkovi
výberového konania 1x ubytovanie v Kúpeľoch Trenčianske Teplice a
všetky vyššie uvedené procedúry .
2.Organizátor nehradí žrebovaním vybraným účastníkom výberového
konania stravu počas pobytu v Kúpeľoch Trenčianske Teplice ani
náklady spojené s transportom.
3.Účastník výberového konania bude vylúčený z výberového konania alebo
mu nebude poskytnutá účasť na procedúrach, ak nespĺňa podmienky
účasti na výberovom konaní, jeho konanie bude mať znaky
zneužívania alebo znaky podvodného súťaženia. Organizátor môže

vylúčiť účastníka z výberového konania aj v prípade, ak sa bude
správať nedôstojne, agresívne alebo akýmkoľvek iným spôsobom
bude konať proti pravidlám slušného správania a občianskeho
spolunažívania.
4.Účastník stráca nárok na bezplatnú účasť na procedúrach, ak nesplní
podmienky výberového konania stanovené organizátorom výberového
konania.
5.Organizátor nezodpovedá účastníkovi výberového konania za žiadne
škody vzniknuté v súvislosti s účasťou na výberovom konaní.

VIII. OSOBNÉ ÚDAJE, UDELENIE SÚHLASU
S POUŽITÍM

1. Účasťou v súťaži účastník vyjadruje a udeľuje svoj výslovný súhlas s
poskytnutím a so spracovávaním svojich osobných údajov najmä tým, že
organizátor súťaže je oprávnený použiť bezplatne jeho meno, podobu a
ďalšie zložky osobnostných práv, vyhotovovať jeho podobizne a iné
obrazové a zvukové záznamy a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných
informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch a v internetovom
prostredí bez nároku na finančnú odmenu.
2. Účasťou v súťaži a poskytnutím svojich osobných údajov dáva každý
účastník v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov organizátorovi súťaže, osobám nimi kontrolovaných, ich
kontrolujúcich alebo pod spoločnou kontrolou s organizátorom a ich
právnym nástupcom svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,
najmä účastníkovho mena, priezviska, adresy, e-mailu a telefónneho čísla,
a to
v rozsahu podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov. Účastník súhlas udeľuje najmä na zaradenie
údajov do databázy organizátora súťaže a na ich využívanie na
marketingové účely organizátora súťaže, na účely realizácie súťaže, jej
analýzy, na organizovanie ďalších akcií a informovania o nich a
informovania o ponuke výrobkov a služieb organizátora súťaže. Súhlas so
spracúvaním osobných údajov účastníka súťaže sa udeľuje organizátorovi
súťaže, osobám kontrolovaných, kontrolujúcich alebo pod spoločnou
kontrolou s organizátorom a ich právnym nástupcom, a to na
marketingové účely, účely realizácie súťaže a jej vyhodnotenia, prípadne
na účely realizácie ich ďalšej spolupráce s organizátorom súťaže, ako aj na
spracovanie a využívanie na marketingové účely. Organizátor súťaže má
postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona o
ochrane osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa
udeľuje dobrovoľne na vopred neurčené obdobie a možno ho kedykoľvek
písomne, formou doporučeného listu organizátorovi súťaže odvolať.
Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na
trvanie súhlasu udeleného ostatným subjektom. Organizátori súťaže sú
oprávnení spracúvať osobné údaje, až kým účastník súťaže neodvolá svoj
súhlas podľa predchádzajúcej vety. Odvolanie súhlasu počas trvania

súťaže má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže. Spracúvané osobné
údaje je organizátor súťaže oprávnený zverejniť v hromadných
informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1 Organizátor výberového konania si vyhradzuje právo zmeniť alebo
upraviť štatút, zmeniť pravidlá výberového konania, ako aj právo
výberové konanie skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť kedykoľvek v
priebehu výberového konania. O akýchkoľvek sporných otázkach
týkajúcich sa výberového konania, jeho organizácie alebo vzniku
nároku na výhru bude s konečnou platnosťou rozhodovať organizátor,
s čím účastník bezvýhradne súhlasí.
2 Účasťou na výberovom konaní dáva účastník súťaže súhlas s pravidlami
výberového konania a s týmto štatútom výberového konania a
zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že sa zistí, že účastník
výberového konania konal v rozpore s pravidlami výberového
konania, stráca nárok na akúkoľvek výhodu vyplývajúcu z
výberového konania. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia
pravidiel výberového konania má organizátor právo výlučne na
základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka z výberového konania.
3 Každý je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu v sídle organizátora
výberového konania a na internetovej stránke www.pravekupele.sk.
Tento štatút výberového konania stanovuje pravidlá výberového konania. V
prípade akýchkoľvek rozporov informácií týkajúcich sa výberového konania
je rozhodujúci tento štatút.

