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Pravidlá spotrebiteľskej propagačnej súťaže 

„Šťastný žreb“ 

 
Čl. I. 

Organizátor súťaže 

1.  Organizátorom a vyhlasovateľom spotrebiteľskej propagačnej súťaže „Šťastný žreb“ (ďalej len „Súťaž“) je 
spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31 393 781, zapísaná                                       
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 8828/B (ďalej len „Organizátor“).  

2.  Technickým partnerom Súťaže je spoločnosť IDEAMIX, s.r.o., so sídlom Prešovská 43, 821 02 Bratislava,                      
IČO: 46147021, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č. 106808/B (ďalej len „Technický partner“). 

3.  Organizátor Súťaže vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej aj len „Pravidlá“).  
 

Čl. II. 
Účel Súťaže 

1. Účelom Súťaže je propagácia a podpora predaja produktov Organizátora v jeho predajnej sieti v SR, podpora 
a propagácia predaja produktov Organizátora aj na jeho webovom sídle www.mojadm.sk a v aplikácii pre 
mobilné telefóny Moja dm-App, podpora a propagácia zákazníckeho programu „dm active beauty“ 
Organizátora ako aj podpora a propagácia vybraných elektronických komunikačných služieb Mobilných 
operátorov. 

2. Marketingovým partnerom organizátora súťaže je spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 
8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 (ďalej len „spoločnosť Orange“), Slovak Telekom, a.s., so sídlom 
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 (ďalej len „spoločnosť ST“), O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom 
Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863 (ďalej len „spoločnosť O2“) a SWAN Mobile, a.s., so sídlom 
Landererova 12,  811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 35 680 202 (ďalej len „spoločnosť SWAN 
Mobile“) (spolu v týchto Pravidlách všetky tieto subjekty aj ako „Mobilní operátori“). 
 

Čl. III. 
Trvanie Súťaže 

1. Súťaž sa uskutoční v čase od 01.10.2022 (od 00:00:00 hod.) do 31.12.2022 (do 23:59:59 hod.) (ďalej len 
„Trvanie Súťaže“). Súťažiaci, ktorý vykoná nákup tovaru Organizátora v jeho kamennej predajnej sieti v SR 
alebo prostredníctvom e-shopu alebo v aplikácii pre mobilné telefóny Moja dm-App (ďalej len „dm 
aplikácia“), môže zaslať prihlasovaciu SMS na zapojenie sa do Súťaže až do 6.1.2023 (do 23:59:59 hod.); 
avšak len pod podmienkou, že takýto nákup (pre získanie „žrebu“ do Súťaže) Súťažiaci vykoná najneskôr 
v termíne do 31.12.2022 (do 23:59:59 hod.). Pre vylúčenie pochybností, v prípade, že zákazník vykoná nákup 
prostredníctvom e-shopu alebo kamennej predajnej siete, alebo dm aplikácie v termíne do 31.12.2022 (do 
23:59:59 hod.), ale nákup z akýchkoľvek dôvodov mu bude doručený, resp. bude ním prevzatý, resp. si ho 
bude môcť osobne vyzdvihnúť až po 6.1.2023, teda po ukončení Súťaže, nemá právo na zaslanie prihlasovacej 
SMS do Súťaže s KÓD-om zo žrebu, ktorý bude priložený k tomuto nákupu.  

2. E-shop je virtuálne digitálne predajné miesto Organizátora umiestnené na jeho webovom sídle mojadm.sk 
(ďalej aj len „e-shop“). dm aplikácia je virtuálne digitálne predajné miesto Organizátora umiestnené v 
aplikácii pre mobilné telefóny s názvom Moja dm-App (ďalej len „dm aplikácia“).  

3. Súťaž pozostáva z: 
a. 13 Týždenných súťažných cyklov, pričom za súťažný cyklus sa považuje každý jeden kalendárny týždeň 

počas Trvania Súťaže pozostávajúci zo siedmych kalendárnych dní, trvajúci od pondelka 00:00:00 hod. 
do nedele 23:59:59 hod. (ďalej len „Týždenný súťažný cyklus“); okrem prvého Týždenného súťažného 
cyklu, pozostávajúceho z deviatich kalendárnych dní, trvajúceho od soboty 01.10.2022 (od 00:00:00 
hod.) do nedele 09.10.2022 (do 23:59:59 hod.), a posledný Týždenný súťažný cyklus, pozostávajúci zo 
šiestich kalendárnych dní, trvajúci od pondelka 26.12.2022 (od 00:00:00 hod.) do soboty 31.12.2022 
(do 23:59:59 hod.), resp. do 06.01.2023 (do 23:59:59 hod.) pre klientov, ktorí získajú Špeciálnu 

http://www.mojadm.sk/
http://www.mojadm.sk/


2 
 

kartičku – „žreb“ do Súťaže pri nákupe v predajniach dm, cez e-shop, alebo cez dm aplikáciu, avšak 
len pod podmienkou, že takýto nákup Súťažiaci vykoná najneskôr v termíne do 31.12.2022 (do 
23:59:59 hod.)  (viď predchádzajúci ods. 1 tohto článku); spolu všetkých trinásť súťažných cyklov aj 
ako „Týždenné súťažné cykly“); 

 
b. a zároveň z 3 Mesačných súťažných cyklov, pričom za súťažný cyklus sa považuje každý jeden mesiac 

počas Trvania Súťaže a to nasledovne: 1. súťažný mesačný cyklus trvajúci od soboty 01.10.2022 (od 
00:00:00 hod.) do pondelka 31.10.2022 (do 23:59:59 hod.) pozostávajúci z 31 kalendárnych dní (ďalej 
len „1. Mesačný súťažný cyklus“); 2. mesačný súťažný cyklus trvajúci od utorka 01.11.2022 (od 
00:00:00 hod.) do stredy 30.11.2022 (do 23:59:59 hod.) pozostávajúci z 30 kalendárnych dní (ďalej len 
„2. Mesačný súťažný cyklus“) a 3. mesačný súťažný cyklus trvajúci od štvrtka 01.12.2022 (od 00:00:00 
hod.) do soboty 31.12.2022 (do 23:59:59 hod.) pozostávajúci z 31 kalendárnych dní, resp. do 6.1.2023 
(do 23:59:59 hod.) pre klientov, ktorí zrealizujú nákup v predajniach dm, v e-shope dm alebo v dm 
aplikácii najneskôr do termínu 31.12.2022 (do 23:59:59 hod.) (viď predchádzajúci ods. 1 tohto článku) 
(ďalej len „3. Mesačný súťažný cyklus“; spolu všetky tri súťažné cykly aj ako „Mesačné súťažné cykly“). 

 
4. Organizátor je oprávnený Trvanie Súťaže predĺžiť či skrátiť na základe vlastného rozhodnutia, ktoré bude 

zverejnené formou oznámenia obdobným spôsobom, ako sú zverejnené Pravidlá Súťaže. V prípade, ak sa 
Organizátor rozhodne skrátiť Trvanie Súťaže platí, že ukončenie Trvania Súťaže nenastane skôr, ako uplynie 
aktuálny (v danom čase prebiehajúci) mesačný cyklus Súťaže v zmysle bodu 3b tohto článku, t.j. až po 
riadnom vyžrebovaní všetkých výhier týkajúcich sa daného aktuálneho mesačného cyklu Súťaže vrátane 
odovzdania vyžrebovaných Výhier za tento Súťažný cyklus výhercom. Po skončení Trvania Súťaže Organizátor 
Súťaže nie je povinný odovzdať akékoľvek ďalšie Výhry. Je teda na rozhodnutí Organizátora Súťaže, či 
v prípade predčasného ukončenia Súťaže, resp. skrátenia Trvania Súťaže odovzdá aj ďalšie Výhry, ktoré sa 
nevzťahujú k ukončenému mesačnému Súťažnému cyklu, alebo nie. Za rovnakých podmienok je Organizátor 
oprávnený Súťaž predčasne ukončiť aj z dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sú Zmluvnými stranami 
považované okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka a to 
vrátane situácií, kedy bude príslušnými orgánmi verejnej správy nariadené zatvorenie maloobchodných 
prevádzok na území SR, zákaz vychádzania, pandemické opatrenia, resp. obdobné opatrenia na zamedzenie 
šírenia nákazlivých chorôb či z dôvodu iného nebezpečenstva.  

 
Čl. IV. 

Výhry poskytnuté do Súťaže 

1. Výhrami v Súťaži sú: 

(a) Okamžité výhry: produktové vecné výhry z produktov Organizátora alebo poukazy na získanie 
stanoveného množstva viacnásobných bodov zákazníckeho programu „dm active beauty“ za celkový 
nákup. Okamžitá výhra bude označená a špecifikovaná grafickým vyobrazením alebo aj textovým 
popisom pod stieracím poľom na žrebe.  Súťažiaci sa o niektorej výhre z Okamžitých výhier dozvie 
okamžite po zotretí stieracieho poľa na Špeciálnej kartičke – žrebe. Výherca Okamžitej výhry si túto 
Výhru môže prevziať v ktorejkoľvek predajni Organizátora Súťaže najneskôr do 15.01.2023. 
Podmienkou prevzatia Okamžitej výhry je preukázanie sa Špeciálnou kartičkou - žrebom Súťaže, na 
ktorom je Okamžitá výhra náležitým spôsobom označená (vyobrazená a prípadne aj opísaná). Na jej 
získanie nie je potrebné zasielanie žiadnej prihlasovacej SMS do Súťaže. Pre prevzatie okamžitej výhry 
viacnásobných bodov na nákup je tiež potrebné predložiť a nechať si oskenovať platnú zákaznícku 
kartu dm active beauty pri pokladnici. Okamžitú výhru z jedného výherného žrebu je možné uplatniť 
iba jedenkrát. Výmena Okamžitej výhry za finančnú hotovosť nie je možná (ďalej aj ako „Okamžité 
výhry“).     

(b) 13 Týždenných výhier (13 x 2.000 EUR), t.j. výhry s hodnotou v celkovej sume 26.000,- EUR, z ktorých 
každá jedna obsahuje finančnú výhru vo výške 2.000,- EUR (slovom: dvetisíc eur) (ďalej len „Týždenná 
výhra“ alebo v množnom čísle „Týždenné výhry“), pričom na každý Súťažný cyklus pripadá jedna 
Týždenná výhra vo výške 2.000,- EUR. 

(c) 1. Hlavná výhra: 3 x Luxusná dovolenka v hodnote 7.000,- EUR (slovom: sedemtisíc eur) podľa 
vlastného výberu od cestovnej kancelárie TUI ReiseCenter Slovensko, s.r.o. (v týchto Pravidlách len 
„1. Hlavná výhra“), 
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(d) 2. Hlavná výhra: 3 x 30.000 bodov na zákaznícku kartu zákazníckeho programu „dm active beauty“ 
Organizátora Súťaže; (v týchto Pravidlách aj len „2. Hlavná výhra“), 

(e) Záverečná hlavná výhra: 1x finančná hotovosť vo výške 30.000,- EUR; 

(ďalej 1. Hlavná výhra, 2. Hlavná výhra a Záverečná hlavná výhra sú v týchto pravidlách označované aj len ako 
„Hlavné výhry“); (ďalej Týždenné výhry a Hlavné výhry spolu aj ako „Výhry“.).  

2. Obstarávateľom Okamžitých výhier a 2. Hlavnej výhry je Organizátor; obstarávateľom Týždenných výhier, 1. 
Hlavnej výhry a Záverečnej hlavnej výhry je Technický partner. Ilustratívne vyobrazenie a opis 1. Hlavnej 
výhry je obsahom Prílohy č. 2 týchto Pravidiel.  

3. Bonusové výhry sú výhry, ktoré na základe svojho vlastného rozhodnutia môže udeľovať v Súťaži Organizátor 
nad rámec Výhier záväzne stanovených týmito Pravidlami. Prémiové výhry sú výhry, ktoré po dohode 
s Technickým partnerom súťaže, môže udeľovať v Súťaži Organizátor nad rámec Výhier záväzne stanovených 
týmito Pravidlami. Obstarávateľom prípadných Bonusových výhier do Súťaže uvedených v tomto článku 
Pravidiel je Organizátor, obstarávateľom prípadných Prémiových výhier je Technický partner súťaže. 

4. Celková hodnota  Výhier je spolu 77.900,- EUR s DPH (slovom: sedemdesiatsedemtisícdeväťsto eur). Do tejto 
celkovej hodnoty nie sú započítané Okamžité a Bonusové výhry, resp. Prémiové výhry. Celková hodnota 
všetkých Výhier v Súťaži je minimálne 250.000 EUR s DPH.  

5. Súťažiaci berú na vedomie a súhlasia s tým, že Výhry podliehajú príslušným daňovým a odvodovým 
povinnostiam. Vzhľadom na uvedené budú finančné výhry, resp. príslušná finančná čiastka Výhercovi 
poukázaná už ponížená o príslušnú zrážkovú daň z finančnej výhry. Z vecnej Výhry platí príslušné 
dane/odvody sám Výherca. 

 
Čl. V. 

Podmienky účasti v Súťaži o Hlavné výhry 

1. Za účastníka Súťaže sa považuje a do žrebovania o Výhry bude zaradená fyzická osoba nepodnikateľ:  

a) ktorá počas Trvania Súťaže je alebo sa počas Trvania Súťaže stane oprávneným koncovým užívateľom 
verejných mobilných elektronických komunikačných služieb poskytovaných niektorým z Mobilných 
operátorov a ktorá využíva tieto služby v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území 
Slovenskej republiky (táto podmienka sa neuplatňuje na Výhercov Okamžitých výhier); a  

b) ktorá sa nasledovným spôsobom zapojí do Súťaže: 

(i) počas Trvania Súťaže uskutoční nákup  

(ia)  v „kamennej“ prevádzke predajnej siete Organizátora v rámci Slovenskej republiky 
v minimálnej hodnote 20,- EUR (slovom: dvadsať eur), po ktorom dostane spolu 
s pokladničným blokom Špeciálnu kartičku – „žreb“;  

(ib)  cez e-shop Organizátora alebo v dm aplikácii v minimálnej hodnote 20,- EUR (slovom: 
dvadsať eur), po ktorom dostane spolu s dokladom o nákupe Špeciálnu kartičku – 
„žreb“; v prípade nákupu cez e-shop alebo v dm aplikácii bude nakupujúcemu e-
mailom doručená elektronická faktúra k vykonanému nákupu; 

na každej Špeciálnej kartičke – „žrebe“ bude uvedený 7-miestny kód (v týchto Pravidlách aj len „KÓD“) 
potrebný na prihlásenie sa do Súťaže o Výhry; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, minimálna 
hodnota nákupu (pre získanie „žrebu“) podľa tohto ustanovenia, ak v týchto Pravidlách nie je uvedené 
inak, musí byť dosiahnutá pri jednom jednorazovom nákupe, t.j. za účelom splnenia podmienky 
minimálnej hodnoty nákupu (pre získanie „žrebu“) potrebnej pre účasť v Súťaži nemožno kumulovať 
viac nákupov uskutočnených počas daného Súťažného cyklu, resp. počas Trvania Súťaže s nižšou 
hodnotou, ako je minimálna hodnota nákupu stanovená v tomto ustanovení; pre vylúčenie 
akýchkoľvek pochybností, ak pri jednom jednotlivom nákupe celková hodnota nákupu prekročí dvoj, 
troj či viacnásobne danú minimálnu hodnotu nákupu (t.j. bude napr. 40,- EUR, 60,- EUR a viac), 
kupujúci má nárok na získanie vždy len jednej Špeciálnej kartičky – „žrebu“; a  
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(ii) počas Trvania Súťaže, odošle registračnú SMS v tvare: „DM KÓD“ (KÓD je konkrétny 7-miestny kód zo 
Špeciálnej kartičky – „žrebu“) z telefónneho čísla priradeného k SIM karte niektorého z Mobilných 
operátorov na telefónne číslo 707; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, SMS s rovnakým KÓD-om 
môže byť platne zaslaná do Súťaže len raz; a 

(iii) bude jej doručená spätná registračná SMS, ktorá potvrdí účasť v Súťaži v danom Súťažnom cykle; 

(ďalej len „Súťažiaci“).  

2. Hodnota zákazníkom uplatnených nazbieraných bodov v zákazníckom programe „dm active beauty“ nemá 
vplyv na posudzovanie hodnoty nákupu pre zapojenie sa do Súťaže. Teda ak zákazník nakúpi napríklad tovar 
v hodnote vyššej ako 20,- EUR a zároveň si uplatní svoje nazbierané body v zákazníckom programe „dm active 
beauty“, čím hodnota sumy na úhradu za tento nákup klesne pod sumu 20,- EUR, pre účely Súťaže bude 
akceptovaná hodnota nákupu pred uplatnením bodov v zákazníckom programe „dm active beauty“ a daný 
zákazník vo vzťahu k takémuto nákupu spĺňa podmienky pre získanie žrebu. 

 
Čl. VI. 

Výluky z účasti v Súťaži 

1. Z účasti v Súťaži je vylúčená: 

a) osoba v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Organizátorovi Súťaže, 
ako aj jej blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov; 

b) osoba, ktorej bolo z dôvodov prípustných podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 
v znení neskorších predpisov zastavené alebo prerušené poskytovanie verejných elektronických 
komunikačných služieb niektorým z Mobilných operátorov (ďalej aj len „stav neposkytovania služieb 
takejto osobe“); takáto osoba je vylúčená zo Súťaže a zo žrebovania: 

(i) o príslušnú Výhru za každý taký Súťažný cyklus, počas ktorého stav neposkytovania služieb takejto 
osobe začal alebo akúkoľvek dobu trval, alebo takýto stav neposkytovania služieb takejto osobe začal 
alebo trval v čase od skončenia tohto Súťažného cyklu až do momentu odovzdania príslušnej Výhry za 
tento Súťažný cyklus; 

(ii) o Záverečnú hlavnú výhru, ak stav neposkytovania služieb takejto osobe začal alebo akúkoľvek dobu 
trval v období počas Trvania súťaže až do momentu odovzdania tejto výhry; 

c) osoba, ktorá sa zapojila do Súťaže prostredníctvom odoslania SMS z telefónneho čísla priradeného k SIM 
karte niektorého z Mobilných operátorov, vo vzťahu ku ktorému bolo z dôvodov prípustných podľa 
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zastavené alebo 
prerušené poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb niektorým z Mobilných 
operátorov (ďalej aj len „stav neposkytovania služieb cez takú SIM kartu“); takáto osoba je vylúčená zo 
Súťaže zo žrebovania: 

(i) o príslušnú Výhru za každý taký Súťažný cyklus, počas ktorého stav neposkytovania služieb cez takú 
SIM kartu začal alebo akúkoľvek dobu trval, alebo takýto stav neposkytovania služieb cez takú SIM 
kartu začal alebo trval v čase od skončenia tohto Súťažného cyklu až do momentu odovzdania 
príslušnej Výhry za tento Súťažný cyklus;  

(ii) o Záverečnú hlavnú výhru, ak stav neposkytovania služieb takejto osobe začal alebo akúkoľvek dobu 
trval v období počas Trvania súťaže až do momentu odovzdania tejto výhry;  

d) osoba, voči ktorej niektorý z Mobilných operátorov eviduje v deň žrebovania a/alebo v deň odovzdania 
výhry akúkoľvek neuhradenú splatnú pohľadávku; 

e) osoba, ktorá sa zapojila do Súťaže prostredníctvom odoslania SMS z telefónneho čísla priradeného k SIM 
karte niektorého z Mobilných operátorov, vo vzťahu ku ktorému niektorý z Mobilných operátorov eviduje 
v deň žrebovania a/alebo v deň odovzdania výhry v Súťaži akúkoľvek neuhradenú splatnú pohľadávku. 

2. Pokiaľ Organizátor neurčí inak, tak Súťažiaci, ktorí už získali niektorú z Týždenných výhier, nemôžu 
získať ďalšiu inú Týždennú výhru, ale môžu získať 1. Hlavnú výhru, ako aj 2. Hlavnú výhru, ako aj Záverečnú 
hlavnú výhru.   
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3. Osobám vylúčeným z účasti v Súťaži podľa ods. 1. alebo 2. tohto článku Pravidiel nevzniká nárok na Výhru 
v Súťaži, resp. ak im už vznikol a následne nastanú u nich podmienky pre vylúčenie z účasti v Súťaži, nárok na 
Výhru v Súťaži im zaniká. 

Čl. VII. 
Zaradenie do žrebovania 

1. Súťažiaci berú na vedomie, že Organizátor zaradí do žrebovania o príslušnú Výhru pre daný Súťažný cyklus 
výlučne telefónne čísla priradené k SIM kartám niektorého z Mobilných operátorov, z ktorých bola odoslaná 
zo strany Súťažiaceho SMS s platným dovtedy nepoužitým KÓD-om a počas daného Súťažného cyklu bola 
prijatá do systému Technického partnera Súťaže v súlade s ust. Čl. V. ods. 1 písm. b) bodov (i) až (iii) týchto 
Pravidiel, avšak s výnimkou tých telefónnych čísel, ktoré už boli v Súťaži vyžrebované ako výherné, t.j. ktoré 
už boli dovtedy vyžrebované pre inú Výhru v tejto Súťaži, v súlade s ust. Čl. VI. ods. 2,  (ďalej aj len „Telefónne 
číslo“). 

2. Do žrebovania o príslušnú Týždennú výhru pre daný Týždenný súťažný cyklus bude zaradené Telefónne číslo 
v počte rovnajúcom sa súčtu: 

a) počtu SMS, v akom boli z tohto Telefónneho čísla počas daného Týždenného súťažného cyklu prijaté SMS 
do systému Technického partnera Súťaže s platným KÓD-om v súlade s ust. Čl. V. ods. 1 písm. b) bodov 
(i) až (iii) týchto Pravidiel, 

b) a počtu prípadných bonusových/prémiových zaradení do žrebovania viažucich sa k danému Telefónnemu 
číslu; pričom platí, že pri prijatí SMS do systému Technického partnera Súťaže počas daného Týždenného 
súťažného cyklu z daného Telefónneho čísla s platným KÓD-om zo „žrebu“ (t.j. za každý nákup za a nad 
20,- EUR v „kamennej“ predajni Organizátora podľa týchto Pravidiel alebo za každý nákup za a nad 20,- 
EUR uskutočnený cez e-shop alebo dm aplikáciu podľa týchto Pravidiel), bude takéto Telefónne číslo 
zaradené do tohto žrebovania automaticky 1-krát; o prípadnej zmene možností a spôsobu získania 
bonusového/ prémiového zaradenia do žrebovania o Týždenné výhry v Súťaži budú Súťažiaci informovaní 
počas Trvania Súťaže formou bezplatnej informačnej SMS zaslanej zo strany Organizátora Súťaže alebo 
Technického partnera Súťaže. 

3. Do žrebovania o príslušnú 1. Hlavnú výhru a 2. Hlavnú výhru pre daný Mesačný súťažný cyklus bude 
zaradené Telefónne číslo v počte rovnajúcom sa súčtu: 

c) počtu SMS, v akom boli z tohto Telefónneho čísla počas daného Mesačného súťažného cyklu prijaté SMS 
do systému Technického partnera Súťaže s platným KÓD-om v súlade s ust. Čl. V. ods. 1 písm. b) bodov 
(i) až (iii) týchto Pravidiel, 

d) a počtu prípadných bonusových/prémiových zaradení do žrebovania viažucich sa k danému Telefónnemu 
číslu; pričom platí, že pri prijatí SMS do systému Technického partnera Súťaže počas daného Mesačného 
súťažného cyklu z daného Telefónneho čísla s platným KÓD-om zo „žrebu“ (t.j. za každý nákup za a nad 
20,- EUR v „kamennej“ predajni Organizátora podľa týchto Pravidiel alebo za každý nákup za a nad 20,- 
EUR uskutočnený cez e-shop alebo dm aplikáciu podľa týchto Pravidiel), bude takéto Telefónne číslo 
zaradené do tohto žrebovania automaticky 1-krát; o prípadnej zmene možností a spôsobu získania 
bonusového/ prémiového zaradenia do žrebovania o 1. Hlavnú výhru a 2. Hlavnú výhru v Súťaži budú 
Súťažiaci informovaní počas Trvania Súťaže formou bezplatnej informačnej SMS zaslanej zo strany 
Organizátora Súťaže alebo Technického partnera Súťaže. 

4. Do žrebovania o Záverečnú hlavnú výhru bude Telefónne číslo súťažiace o Záverečnú hlavnú výhru zaradené 
v počte rovnajúcom sa súčtu:   

a) počtu SMS, v akom boli z tohto Telefónneho čísla súťažiaceho o Záverečnú hlavnú výhru počas Trvania 
Súťaže v období od 01.10.2022 do 31.12.2022, resp. do 6.1.2023 (viď Čl. III.) prijaté SMS do systému 
Technického partnera Súťaže s platným KÓD-om v súlade s ust. Čl. V. ods. 1 písm. b) bodov (i) až (iii) týchto 
Pravidiel;  

b) a počtu bonusových/prémiových zaradení do žrebovania viažucich sa k danému Telefónnemu číslu 
súťažiacemu o Záverečnú hlavnú výhru, pričom platí, že pri prijatí SMS do systému Technického partnera 
Súťaže počas Trvania Súťaže v období od 01.10.2022 do 31.12.2022, resp. do 6.1.2023 (viď Čl. III.) 
z daného Telefónneho čísla s platným KÓD-om zo „žrebu“ (získaného za každý nákup za a nad 20,- EUR v 



6 
 

„kamennej“ predajni Organizátora, v e-shope Organizátora alebo v dm aplikácii podľa týchto Pravidiel), 
bude takéto Telefónne číslo súťažiace o Záverečnú hlavnú výhru zaradené do tohto žrebovania 
automaticky 1-krát; o prípadnej zmene možností a spôsobu získania bonusového/prémiového zaradenia 
do žrebovania o Záverečnú hlavnú výhru v Súťaži budú Súťažiaci informovaní počas Trvania Súťaže 
formou bezplatnej informačnej SMS zaslanej zo strany Organizátora Súťaže alebo Technického partnera 
Súťaže. 

5. Súťažiaci berú na vedomie, že Organizátor zaradí do žrebovania o Záverečnú hlavnú výhru výlučne Telefónne 
čísla priradené k SIM kartám niektorého z Mobilných operátorov, z ktorých bola odoslaná zo strany 
Súťažiaceho SMS s platným dovtedy nepoužitým KÓD-om a počas obdobia celého Trvania súťaže v období 
od 01.10.2022 do 31.12.2022, resp. do 6.1.2023  (viď Čl. III.) bola prijatá do systému Technického partnera 
Súťaže v súlade s ust. Čl. V. ods. 1 písm. b) bodov (i) až (iii) týchto Pravidiel (ďalej len „Telefónne čísla súťažiace 
o Záverečnú hlavnú výhru“, alebo v jednotnom čísle „Telefónne číslo súťažiace o Záverečnú hlavnú výhru“). 

6. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že do počtu SMS pre zaradenie do žrebovania o výhry v Súťaži 
sa bude započítavať iba jedna SMS s rovnakým KÓD-om, t.j. ak Súťažiaci pošle viac SMS s rovnakým KÓD-om, 
budú sa všetky tieto SMS považovať iba za jednu SMS. 
 

 
Čl. VIII. 

Žrebovanie o Hlavné výhry 

1. Žrebovanie o:  

a) Týždennú výhru sa uskutoční vždy v prvý pondelok nasledujúci po ukončení daného Týždenného 
súťažného cyklu v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. v priestoroch notárskeho úradu alebo v priestoroch 
Organizátora za prítomnosti notára a zástupcov Organizátora. Výnimkou je: 12. Týždenný súťažný cyklus 
a posledný 13. Týždenný súťažný cyklus, kedy sa posunú obe žrebovania na pondelok 09.01.2023. 

 
b) 1. Hlavnú výhru a 2. Hlavnú výhru za daný Súťažný cyklus sa uskutoční vždy v prvý pondelok nasledujúci 

po ukončení daného Mesačného súťažného cyklu v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. v priestoroch 
notárskeho úradu alebo v priestoroch Organizátora za prítomnosti notára a zástupcov Organizátora, 
teda počas celej Súťaže budú príslušné výhry žrebované 3x, t.j. po každom Mesačnom súťažnom cykle 
počas trvania Súťaže a to za predchádzajúci Mesačný súťažný cyklus nasledovne:  
(i) 07.11.2022 za 1. Mesačný súťažný cyklus sa bude žrebovať: 1x 1. Hlavná výhra a 1x 2. Hlavná 

výhra; 
(ii) 05.12.2022 za 2. Mesačný súťažný cyklus sa bude žrebovať: 1x 1. Hlavná výhra a 1x 2. Hlavná 

výhra;  
(iii) 09.01.2023 za 3. Súťažný cyklus sa bude žrebovať: 1x 1. Hlavná výhra a 1x 2. Hlavná výhra. 

c) Žrebovanie o Záverečnú hlavnú výhru sa uskutoční spolu so žrebovaním o príslušné výhry za 13. 
Týždenný súťažný cyklus, ako aj za 3. Mesačný súťažný cyklus, dňa 09.01.2023 a to následne po 
vyžrebovaní 12. Týždennej výhry a 13. Týždennej výhry a po vyžrebovaní Hlavných výhier  za 3. Mesačný 
súťažný cyklus. Na žrebovanie o Záverečnú hlavnú výhru sa primerane vzťahujú ust. ods. 1. až 6. tohto 
článku Pravidiel s tým, že pre žrebovanie o Záverečnú hlavnú výhru sa za Telefónne číslo považuje 
Telefónne číslo súťažiace o Záverečnú hlavnú výhru. Ak ten istý súťažiaci bude už Výhercom jednej z 
Hlavných výhier a následne bude vyžrebovaný v rámci žrebovania o Záverečnú hlavnú výhru, takýto 
Súťažiaci nie je vylúčený z možnosti získať Záverečnú hlavnú výhru.  

2. Žrebovanie sa uskutoční náhodným výberom z Telefónnych čísel zaradených do žrebovania v súlade s Čl. VII. 
týchto Pravidiel, a to s použitím automatického systému (generátora). 

3. Organizátor vyžrebuje pri žrebovaní o Výhry spomedzi všetkých Telefónnych čísel zaradených do žrebovania 
vždy jedno telefónne číslo (ďalej len „Výherné Telefónne číslo“) a tri ďalšie Telefónne čísla, ku ktorým pridelí 
poradové čísla v závislosti od poradia, v akom boli tieto Telefónne čísla vyžrebované (ďalej len „Náhradné 
Telefónne čísla“). Následne Organizátor uskutoční telefonický hovor na Výherné Telefónne číslo za účelom 
kontaktovania Súťažiaceho, ktorý sa prostredníctvom odoslania SMS s platným KÓD-om z Výherného 
Telefónneho čísla Súťaže zúčastnil. V prípade, že sa Organizátorovi z akýchkoľvek dôvodov nepodarí 
prostredníctvom Výherného Telefónneho čísla Súťažiacemu dovolať, zopakuje Organizátor pokus o opätovné 
dovolanie sa Súťažiacemu prostredníctvom Výherného Telefónneho čísla najmenej 5-krát od hodiny 
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vyžrebovania až do 09:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa. V prípade, že sa Organizátorovi v tomto čase 
nepodarí z akýchkoľvek dôvodov na Výherné Telefónne číslo Súťažiacemu dovolať, Súťažiacemu, ktorý sa na 
Súťaži prostredníctvom Výherného Telefónneho čísla zúčastnil, zaniká nárok na príslušnú Výhru v danom 
Súťažnom cykle.  

4. Následne bude Organizátor postupne podľa poradia vyžrebovania Náhradných Telefónnych čísel 
uskutočňovať telefonické hovory za účelom kontaktovania Súťažiacich, ktorí sa prostredníctvom odoslania 
SMS s platným KÓD-om z Náhradných Telefónnych čísel vyžrebovaných ako ďalších v poradí Súťaže 
zúčastnili, a to nasledovne: 

a) nasledujúci pracovný deň po dátume žrebovania Výhercom pre daný Súťažný cyklus v čase od 10:00 hod. 
až do 09:00 hod. ďalšieho nasledujúceho pracovného dňa Organizátor uskutoční minimálne 5 pokusov 
o kontaktovanie Súťažiaceho prostredníctvom Náhradného Telefónneho čísla pre daný Súťažný cyklus 
vyžrebovaného ako prvého v poradí; v prípade, že sa Organizátorovi v tomto čase nepodarí 
z akýchkoľvek dôvodov na v poradí prvé vyžrebované Náhradné Telefónne číslo Súťažiacemu dovolať, 
Súťažiacemu, ktorý sa na Súťaži zúčastnil prostredníctvom v poradí prvého vyžrebovaného Náhradného 
Telefónneho čísla, zaniká nárok na príslušnú Výhru v danom Súťažnom cykle, 

b) ak sa nepodarí dovolať Výhercovi podľa písm. a) tohto bodu Pravidiel, potom nasledujúci pracovný deň 
po dni uvedenom v písm. a) tohto bodu Pravidiel v čase od 10:00 hod. až do 09:00 hod. ďalšieho 
nasledujúceho pracovného dňa Organizátor uskutoční minimálne 5 pokusov o kontaktovanie 
Súťažiaceho prostredníctvom Náhradného Telefónneho čísla pre daný Súťažný cyklus vyžrebovaného 
ako druhého v poradí; v prípade, že sa Organizátorovi v tomto čase nepodarí z akýchkoľvek dôvodov na 
v poradí druhé vyžrebované Náhradné Telefónne číslo Súťažiacemu dovolať, Súťažiacemu, ktorý sa na 
Súťaži zúčastnil prostredníctvom v poradí druhého vyžrebovaného Náhradného Telefónneho čísla, 
zaniká nárok na príslušnú Výhru v danom Súťažnom cykle, 

c) ak sa nepodarí dovolať Výhercovi podľa písm. b) tohto bodu Pravidiel, potom nasledujúci pracovný deň 
po dni uvedenom v písm. b) tohto bodu Pravidiel  v čase od 10:00 hod. až do 09:00 hod. ďalšieho 
nasledujúceho pracovného dňa Organizátor uskutoční minimálne 5 pokusov o kontaktovanie 
Súťažiaceho prostredníctvom Náhradného Telefónneho čísla pre daný Súťažný cyklus vyžrebovaného 
ako tretieho v poradí; v prípade, že sa Organizátorovi v tomto čase nepodarí z akýchkoľvek dôvodov na 
v poradí tretie vyžrebované Náhradné Telefónne číslo Súťažiacemu dovolať, Súťažiacemu, ktorý sa na 
Súťaži zúčastnil prostredníctvom v poradí tretieho vyžrebovaného Náhradného Telefónneho čísla, zaniká 
nárok na príslušnú Výhru v danom Súťažnom cykle. 

5. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí kontaktovať Súťažiacich, ktorí sa zúčastnili Súťaže prostredníctvom 
odoslania SMS s platným KÓD-om z Výherného Telefónneho čísla alebo Náhradných Telefónnych čísiel, 
Organizátor má právo naložiť s Výhrou podľa vlastného uváženia. Organizátor môže rozhodnúť o neudelení 
danej Výhry, kedy nárok na danú Výhru nevznikne žiadnemu Súťažiacemu, alebo rozhodne o uskutočnení 
nového žrebovania o takúto Výhru za daný Súťažný cyklus. Termín a podmienky prípadného nového 
žrebovania stanoví Organizátor dodatočne a zverejní ich obdobne ako zverejnil tieto Pravidlá. 

6. Kontaktovať Súťažiaceho prostredníctvom Výherného Telefónneho čísla alebo Náhradných Telefónnych 
čísiel znamená uskutočniť s daným Súťažiacim telefonický hovor v rozsahu potrebnom pre priznanie nároku 
daného Súťažiaceho na príslušnú výhru v Súťaži v zmysle Čl. IX. ods. 1 písm. d) týchto Pravidiel. 

7. V prípade zaradenia Bonusových alebo Prémiových výhier do Súťaže, na žrebovanie o tieto výhry sa 
primerane budú vzťahovať ust. ods. 1. až 6. tohto článku Pravidiel.  

 
Čl. IX. 

Výherca 

1. Výhercom ktorejkoľvek Výhry sa stáva Súťažiaci: 

a) ktorý splnil podmienky účasti v Súťaži podľa Čl. V. týchto Pravidiel, a zároveň, 

b) ktorý nie je vylúčený z účasti v Súťaži podľa Čl. VI. týchto Pravidiel, a zároveň, 

c) ktorý oprávnene používa SIM kartu, ku ktorej je priradené Telefónne číslo platne zaradené do žrebovania 
o Výhry podľa Čl. VII. týchto Pravidiel a vyžrebované podľa Čl. VIII. týchto Pravidiel; pre vylúčenie 
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akýchkoľvek pochybností pre určenie Výhercu Výhier nie je rozhodujúce, či je Súťažiaci osoba zhodná 
s účastníkom uvedeným v príslušnej zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretej s niektorým 
z Mobilných operátorov vo vzťahu k v Súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu, ale skutočnosť, že 
Súťažiaci je oprávneným koncovým užívateľom SIM karty, ku ktorej je priradené vyžrebované Telefónne 
číslo v čase uskutočnenia telefonického hovoru s Organizátorom podľa Čl. VIII. ods. 3 až 8 týchto Pravidiel, 
t.j. Výhercom sa nemôže stať Súťažiaci, ktorý získal alebo používa takúto SIM kartu bez súhlasu účastníka 
príslušnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavretej s niektorým z Mobilných operátorov vo 
vzťahu k v Súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu; a 

d) ktorému sa Organizátor úspešne dovolal v súlade Čl. VIII. týchto Pravidiel a ktorý Organizátorovi počas 
tohto telefonického hovoru alebo najneskôr do 09:00 hod nasledujúceho pracovného dňa od momentu 
jeho uskutočnenia: 

(i) poskytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, 
a číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a príp. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na 
ktorý mu má byť poukázaná finančná Výhra, resp. aj číslo zákazníckej karty dm active beauty, na konto 
ktorej má byť poukázaná výhra 30 000 bodov. 

(ii) nadiktuje KÓD uvedený v SMS odoslanej z vyžrebovaného Telefónneho čísla počas daného Súťažného 
cyklu a údaje zo spodného riadku pokladničného bloku (resp. pri nákupe cez e-shop číslo objednávky) 
preukazujúceho nákup v minimálnej výške v súlade s týmito Pravidlami, t.j. min. 20,- EUR (slovom: 
dvadsať eur), ak v týchto Pravidlách nie je uvedené inak, uskutočnený počas Trvania Súťaže, za ktorý 
dostal Špeciálnu kartičku –„žreb“, na ktorom bol uvedený daný KÓD, za ktorý získal žreb, ktorým sa 
zaradil do súťaže a ktorý bol neskôr výherný.  

(iii) v prípade, že Súťažiaci odoslal z vyžrebovaného Telefónneho čísla viac SMS s rôznymi KÓD-mi, 
poskytne túto informáciu Organizátorovi, ktorý mu následne oznámi relevantný KÓD, pričom Súťažiaci 
je povinný nadiktovať Organizátorovi iba údaje zo spodného riadku pokladničného bloku (resp. pri 
nákupe cez e-shop číslo objednávky) preukazujúceho nákup v hodnote 20,- EUR a viac (slovom: 
dvadsať eur), ak v týchto Pravidlách nie je uvedené inak, uskutočnený v termíne Súťaže, za ktorý 
dostal Špeciálnu kartičku – „žreb“, na ktorom bol uvedený daný KÓD, ktorým sa prihlásil do Súťaže, a 

e) ktorý v lehote uvedenej vo výzve Organizátora do troch pracovných dní predloží Organizátorovi:  

(i) originál pokladničného bloku preukazujúceho nákup v hodnote 20,- EUR a viac (slovom: dvadsať eur) 
uskutočnený počas Trvania Súťaže v období podľa týchto Pravidiel (pre daný druh Výhry) alebo 
faktúru preukazujúcu nákup v e-shope Organizátora v hodnote minimálne 20,- EUR, a  

(ii) originál Špeciálnej kartičky – „žrebu“, na ktorej je uvedený KÓD, ktorý Súťažiaci dostal spolu 
s pokladničným blokom (resp. v zásielke spolu s objednaným tovarom pri nákupe cez e-shop), a  

(iii) v prípade, že o to Organizátor výslovne požiada, aj SIM kartu, ku ktorej je priradené vyžrebované 
Telefónne číslo, na ktoré sa Organizátor úspešne dovolal podľa Čl. VII. týchto Pravidiel,  

(iv) v prípade, že o to Organizátor výslovne požiada, aj Súhlas účastníka uvedeného v príslušnej zmluve o 
poskytovaní verejných služieb uzavretej s niektorým z Mobilných operátorov vo vzťahu k v Súťaži 
vyžrebovanému Telefónnemu číslu s užívaním tohto Telefónneho čísla vyžrebovaným Súťažiacim. 

(v týchto Pravidlách aj len „Výherca“). 

2. Súťažiaci je povinný poskytnúť Organizátorovi všetku súčinnosť potrebnú za účelom overenia splnenia 
podmienok stanovených v ods. 1 tohto článku Pravidiel. 

3. Súťažiaci, ktorý nesplní všetky podmienky uvedené v ods. 1 tohto článku Pravidiel alebo odmietne poskytnúť 
Organizátorovi súčinnosť potrebnú za účelom overenia ich splnenia, sa nestáva Výhercom a nevzniká mu 
nárok na Výhru. V tomto prípade nevzniká nárok na takúto Výhru žiadnemu zo Súťažiacich a Organizátor 
s touto Výhrou naloží podľa vlastného uváženia.  

4. Výherca Súťaže získava niektorú z Výhier stanovenú v Čl. IV. týchto Pravidiel v závislosti od toho, v žrebovaní 
o ktorú Výhru bolo Telefónne číslo pridelené k SIM karte, ktorú oprávnene používa, vyžrebované. 
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5. Meno, začiatočné písmeno priezviska a názov obce alebo mesta trvalého bydliska jednotlivých Výhercov 
budú uverejnené na stránke Organizátora www.mojadm.sk. 

6. V prípade, ak bude neskôr dodatočne zistené nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok uvedených v ods. 1 tohto 
článku Pravidiel (po určení Súťažiaceho za Výhercu pre danú Výhru), nárok Výhercu na danú Výhru zaniká 
a Výherca, ktorý Výhru už prevzal, je povinný Výhru vrátiť Organizátorovi Súťaže.  

 
Čl. X. 

Odovzdanie Hlavných výhier 

1. Organizátor a/alebo Technický partner v mene Organizátora poskytne Výhru najneskôr do 60 dní odo dňa 
žrebovania podľa Čl. VIII. týchto Pravidiel, pokiaľ sa s Výhercom nedohodne inak. Tieto lehoty odovzdania 
Výhier Výhercom môžu byť zmenené aj z dôvodov vyššej moci, ako sú definované v Čl. III. ods. 4 týchto 
Pravidiel. Organizátor oznámi Výhercovi miesto, deň a čas formálneho odovzdania Výhier v primeranom čase 
vopred. 

2. Výherca je povinný preukázať sa Organizátorovi pri preberaní Výhry platným občianskym preukazom alebo 
cestovným pasom a poskytnúť Organizátorovi akúkoľvek súčinnosť potrebnú na riadne odovzdanie Výhry. 

3. Odovzdávanie Výhier bude fotograficky dokumentované a fotografie z odovzdávania budú zverejnené na 
stránke Organizátora www.mojadm.sk, na Facebookovom profile a na Instagrame Organizátora. 

4. Záväzok Organizátora poskytnúť Výhercovi Výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania Výhry 
a dokumentov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k Výhre Výhercovi a to zo strany 
Organizátora alebo ním poverenej osoby.  

5. V prípade, ak sa Výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony 
alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, Výhra bude odovzdaná jej zákonnému, resp. 
právnemu zástupcovi, po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v danej veci v mene Výhercu. 

6. V prípade, ak Výherca Výhru odmietne alebo ju neprevezme najneskôr v deň určený na odovzdanie Výhry, 
nárok Výhercu na danú Výhru zaniká a Organizátor s danou Výhrou naloží podľa vlastného uváženia. Nárok 
na túto Výhru nevzniká žiadnemu zo Súťažiacich. 

7. Organizátor si vyhradzuje právo určiť a zmeniť miesto, deň a čas odovzdania Výhry. Danú zmenu je 
Organizátor povinný oznámiť Výhercovi v primeranom čase vopred.  

8. Akékoľvek náklady spojené s prevzatím Výhry (napr. cestovné náklady Súťažiacich, náklady na distribúciu 
Výhry z miesta odovzdania Výhry a pod.), ak to nebude dohodnuté inak, znáša výlučne Výherca. 

9. Výherca nemá právo postúpiť nárok na akúkoľvek Výhru inej osobe. Výhra v Súťaži nie je právne 
nárokovateľná. 

 
Čl. XI. 

Osobitné ustanovenia a súhlas so spracúvaním osobných údajov 

1. Každá odchádzajúca SMS zaslaná na skrátené telefónne číslo 707 je bezplatná. 

2. Cena spätnej registračnej SMS, ktorá potvrdí účasť v Súťaži, je 1,- EUR (slovom: jedno euro) s DPH a je 
účtovaná Súťažiacemu zo strany príslušného Mobilného operátora. 

3. Informačné, chybové a deaktivačné SMS Organizátora, ktorých znenie je uvedené v Prílohe č.1 k Pravidlám, 
sú bezplatné.  

4. Súťažiaci odoslaním SMS v súlade s Čl. V. ods. 1 písm. b) bodmi (i) až (iii) týchto Pravidiel: 

a) účasťou v Súťaži potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Pravidlami Súťaže a súhlasí s nimi v plnom rozsahu, 

b) udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: telefónne číslo a údaje špecifikované v Čl. IX. 
ods. 1 písm. d) bod (i) týchto Pravidiel, a to Organizátorom  na účely kontaktovania Súťažiaceho 
v akejkoľvek súvislosti s touto Súťažou, na účely odovzdania výhry a na účely priameho marketingu jeho 
produktov, služieb, projektov a iných aktivít v súlade s týmito Pravidlami, 

http://www.mojadm.sk/
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c) udeľuje Organizátorovi súhlas so zverejnením jeho mena, začiatočného písmena priezviska a názvu obce 
alebo mesta trvalého bydliska Súťažiaceho na stránke mojadm.sk na Facebookovom profile a na 
Instagrame Organizátora v prípade, že sa stane Výhercom Výhry, 

d) udeľuje súhlas s prijímaním informačných a propagačných SMS týkajúcich sa Súťaže na Telefónne číslo, 
z ktorého odoslal SMS v súlade s Čl. V. ods. 1 písm. b) bodmi (i) až (iii) týchto Pravidiel; Súťažiaci je 
oprávnený kedykoľvek počas Trvania Súťaže požiadať o deaktivovanie zasielania bezplatných 
informačných SMS k Súťaži, a to prostredníctvom odoslania bezplatnej SMS s príkazom DM STOP na 
telefónne číslo 707, 

e) udeľuje súhlas na nahrávanie telefonického hovoru uskutočneného za účelom kontaktovania 
vyžrebovaného Súťažiaceho podľa týchto Pravidiel na účely potvrdenia udelenia súhlasu so spracovaním 
a použitím osobných údajov, ako je uvedené vyššie v písm. a) až c) tohto odseku a preukazovania 
takéhoto súhlasu zo strany Organizátora,  

f) udeľuje súhlas na fotografické zdokumentovanie odovzdávania Výhier a na zverejnenie týchto fotografií 
zachycujúcich podobizeň alebo iné prejavy osobnej povahy Súťažiaceho – Výhercu na stránke 
Organizátora www.mojadm.sk, na Facebookovom profile a na Instagrame Organizátora, 

g) vyhlasuje, že oprávnene používa SIM kartu, ku ktorej bolo priradené Telefónne číslo, z ktorého odoslal 
SMS, ktorou sa zapojil do Súťaže,  

h) udeľuje Organizátorovi súhlas na preverenie splnenia podmienok jeho účasti v Súťaži podľa Čl. V. a Čl. 
VI. týchto Pravidiel, a to v spolupráci s Mobilnými operátormi, a udeľuje súhlas s tým, aby Mobilní 
operátori poskytli Organizátorovi informácie potrebné na preverenie splnenia podmienok jeho účasti 
v Súťaži podľa Čl. V. a Čl. VI. týchto Pravidiel; v prípade, že Súťažiaci nie je osoba totožná s účastníkom 
uvedeným v príslušnej zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretej s niektorým z Mobilných 
operátorov vo vzťahu k Telefónnemu číslu, Súťažiaci účasťou v Súťaži vyhlasuje, že disponuje súhlasom 
účastníka na poskytnutie informácií potrebných na preverenie splnenia podmienok účasti v Súťaži podľa 
Čl. V. a Čl. VI. týchto Pravidiel zo strany Mobilných operátorov na žiadosť Organizátora a tento súhlas 
môže Organizátorovi kedykoľvek na jeho požiadanie predložiť, a za týmto účelom zároveň Organizátorovi 
poskytuje súhlas na spracúvanie jeho osobných identifikačných údajov pre komunikáciu s Mobilnými 
operátormi za účelom podľa týchto Pravidiel, 

i) vyhlasuje, že Organizátorovi zodpovedá v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu, ktorá Organizátorovi 
vznikne v prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Súťažiaceho podľa tohto článku týchto Pravidiel ukáže 
ako nepravdivé, a zaväzuje sa takúto škodu bez zbytočného odkladu v plnom rozsahu nahradiť, 

j) udeľuje súhlas s prijímaním bezplatných informačných a propagačných SMS týkajúcich sa aktuálnych 
ponúk produktov a akcií Organizátora a akcií určených pre členov zákazníckeho programu „dm active 
beauty“ počas Trvania súťaže a to buď priamo zo strany Organizátora alebo prostredníctvom Technického 
partnera; Súťažiaci je oprávnený kedykoľvek požiadať o deaktivovanie zasielania takýchto informačných 
a propagačných SMS k Súťaži, a to prostredníctvom odoslania bezplatnej SMS s príkazom DM STOP na 
telefónne číslo 707. 

5. Súhlas udelený Organizátorovi je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom písomného 
oznámenia adresovaného na adresu sídla Organizátora Súťaže alebo na e-mailovú adresu zodpovednej osoby 
Organizátora: ochranaudajov@mojadm.sk. Ak Súťažiaci následne odvolá svoj súhlas, resp. namietne 
potvrdenie, alebo odvolá vyhlásenie poskytnuté v zmysle bodu 4. písm. a), b), c), e), f), g), h) a i) tohto článku 
Pravidiel, jeho účasť v Súťaži nie je ďalej možná. Takýto Súťažiaci stráca možnosť sa do Súťaže platne zapojiť 
a ak sa už zapojil, účasť takéhoto Súťažiaceho v Súťaži zaniká. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

6. Prevádzkovateľom a osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov Súťažiacich v rámci Súťaže je 
Organizátor. 

7. Súťažiaci súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle týchto Pravidiel udeľuje v súlade s čl. 6 
ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“).  

http://www.mojadm.sk/
http://www.mojadm.sk/
mailto:ochranaudajov@mojadm.sk
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8. Účelom tohto spracúvania je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenia Súťaže v súlade s týmito Pravidlami 
(napr. vyžrebovanie a kontaktovanie Výhercu Súťaže). Osobné údaje Súťažiaceho budú na tieto účely 
spracúvané počas doby Trvania Súťaže a do doby odovzdania Výhier v Súťaži. Osobné údaje Výhercov Súťaže 
budú v nevyhnutnom rozsahu uchovávané aj po skončení Súťaže na účely právnej ochrany Organizátora 
(napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov voči Organizátorovi a pod.).  

9. Udelenie súhlasov Súťažiaceho na spracúvanie jeho osobných údajov podľa bodu 4 tohto článku týchto 
Pravidiel je dobrovoľné a nie je podmienkou poskytovania iných služieb Organizátora (napr. predaj tovaru). 

10. Súťažiaci súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ako aj po 
zániku účelu, na ktorý boli osobné údaje spracúvané, boli tieto z dôvodu hospodárnosti bez potreby ďalšieho 
oznámenia zo strany Organizátora bezodkladne zlikvidované, ak povinnosť ich ďalšieho uchovávania 
nevyplýva z osobitných právnych predpisov.  

11. Osobné údaje môžu byť poskytnuté vybraným príjemcom výlučne z dôvodu splnenia vyššie uvedeného účelu 
spracúvania, pričom k týmto príjemcom patria najmä poskytovatelia služieb pre Prevádzkovateľa (tzv. 
sprostredkovatelia), s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorený zmluvný vzťah a ktorí pri spracúvaní osobných 
údajov postupujú podľa jeho pokynov (napr. Technický partner, zmluvný partner TP, dodávatelia Hlavných 
výhier Súťaže).  

12. Na základe žiadosti Súťažiaceho ako dotknutej osoby a za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených 
Nariadením, Organizátor informuje túto osobu, či spracúva jej osobné údaje, a ak áno, tak ktoré jej osobné 
údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením má dotknutá osoba (i) 
právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na 
obmedzenie spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie osobných údajov spracúvaných 
na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na 
účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas na ich 
spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali 
nezákonne a (vi) právo na prenosnosť údajov. Na tieto účely môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať 
Organizátora na adrese sídla spoločnosti dm drogerie markt, s.r.o. alebo na e-mailovej adrese zodpovednej 
osoby Organizátora: ochranaudajov@mojadm.sk alebo na bezplatnom telefónnom čísle: 0800 111 881. 
Organizátor vyrieši žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt 
stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.  

13. Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so 
sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, telefonický kontakt: 
+421/2/3231 3220 alebo +421 2 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, najmä v prípade podozrenia 
z porušenia ochrany osobných údajov. 

 
Čl. XII. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1. Výherca berie na vedomie, že Týždenné výhry, 1. Hlavná výhra a Záverečná hlavná výhra a príp. aj Prémiová 
výhra alebo Bonusová výhra (ak budú poskytované), podliehajú dani z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 
Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a príslušným odvodovým povinnostiam v súlade so 
zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o 
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorých 
príjmy zo zárobkovej činnosti v podobe výhier a cien, ako ostatných príjmov, podliehajú príslušnej dani a 
príslušným odvodovým povinnostiam vo výške ustanovenej príslušnými právnymi predpismi. Vzhľadom na 
vyššie uvedené bude Výhercom Záverečná hlavná výhra a prípadná Prémiová výhra poukázaná vo výške 
zníženej o: (i) príslušné zrážkové dane a (ii) iné povinné zákonné odvodové povinnosti, a to v prípade, ak je 
Organizátor povinný takéto daňové a/alebo odvodové povinnosti odviesť za Výhercov na základe platnej 
právnej úpravy. V prípade vecných Výhier, ktoré sú súčasťou 1. Hlavnej výhry a 2. Hlavnej výhry, Výherca sám 
zodpovedá za odvedenie príslušných daní a iných odvodových povinností s tým spojených. 

2. Organizátorom vyhlásené výsledky Súťaže a Výhier sú konečné bez možnosti ich napádania. Súťažiaci berú 
na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy Výhru a ani účasť v Súťaži nemožno vymáhať súdnou cestou.  

3. Tieto Pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie, prípadne aj na stiahnutie, na internetovej 
stránke mojadm.sk a v sídle Organizátora, pričom Organizátor je oprávnený zverejniť ich aj iným vhodným 

mailto:ochranaudajov@mojadm.sk
http://www.mojadm.sk/
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spôsobom podľa vlastnej úvahy. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby upraviť tieto Pravidlá, a 
to aj počas priebehu Súťaže, zverejnením nového úplného znenia Pravidiel alebo ich zmeny, vrátane práva 
ukončiť Súťaž. Pokiaľ Organizátor príjme rozhodnutie uvedené v predchádzajúcej vete, zaväzuje sa ho 
zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu týchto Pravidiel.  

4. Táto Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Pravidiel je: 
a) Príloha č. 1  k Pravidlám: Texty SMS príkazov a cenník, 
b) Príloha č. 2 k Pravidlám: Opisné vyobrazenie 1. Hlavnej výhry. 

 
dm drogerie markt, s.r.o. 
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Príloha č. 1 k Pravidlám Súťaže: Texty SMS príkazov a cenník 

text sms dm  kód zo žrebu 0 €

príklad: dm  E4KVA8N

text sms 1/2
Gratulujeme! Ste v zrebovani o vyhry za viac ako 250.000 EUR: kazdy tyzden o 2.000 EUR a 

kazdy mesiac o luxusnu dovolenku od TUI ReiseCenter a 30.000 dm bodov.
1 €

text sms 2/2
Na zaver zrebujeme zo vsetkych SMS premiu 30.000 EUR! Zvyste svoju sancu: nakupte opat v 

dm nad 20 EUR a poslite SMS s kodom. Cena SMS: 1 EUR. Viac na mojadm.sk
0 €

text sms Zadali ste nespravne klucove slovo. Tato SMS nebola spoplatnena. 0 €

text sms
Tento sutazny kod bol uz pouzity. Pouzite novy kod zo zrebu ziskany v dm pri nakupe nad 20 

EUR. Pre viac info poslite bezplatnu SMS: DM INFO na 707.
0 €

text sms
Sutazny kod je nespravny. Pouzite spravny kod zo zrebu za nakup nad 20 EUR. Pre viac info 

poslite bezplatnu SMS: DM INFO na 707
0 €

Súťažiaci zasiela bezplatnú SMS pre viac informácií o Súťaži (základné informácie):

text sms dm info 0 €

Súťažiaci dostane 2 za sebou bezplatné SMS s informáciami o Súťaži:

text sms
Nakupte v predajni dm, eshope ci v dm aplikacii nad 20 EUR, POSLITE SMS za 1 EUR v tvare: 

DM KOD zo zrebu na cislo 707 a sutazite kazdy tyzden o 2.000 EUR,
0 €

text sms
mesacne o luxusnu dovolenku od TUI ReiseCenter a 30.000 dm bodov a na zaver o premiu 

30.000 EUR! Sutaz trva do 31.12.2022. Pravidla sutaze na mojadm.sk
0 €

Súťažiaci posiela BEZPLATNÚ SMS pre odhlásenie sa z odberu marketingových SMS:

text sms dm stop 0 €

Súťažiaci dostane potvrdenie o tom, že mu ďalej nebudú zasielané reklamné SMS.

text sms
Uspesne ste sa odhlasili z prijimania reklamnych SMS spojenych so sutazou dm 2022 o ceny za 

viac ako 250.000 EUR. Viac info o sutazi a Pravidla na mojadm.sk
0 €

MT soon
Vazeny zakaznik, dm sutaz 2022 Stastny zreb o ceny za viac ako 250.000 EUR este nezacala. 

Sutaz trva od 1.10. do 31.12.2022. Viac info a Pravidla na mojadm.sk
0 €

MT late
Vazeny zakaznik, lutujeme, ale dm sutaz 2022 Stastny zreb je ukoncena. Prajeme Vam vela 

spokojnosti s dm drogerie markt. Tato SMS je bezplatna.
0 €

ODPOVEDNÁ (SPÄTNÁ) bezplatná SMS 

"PRÍLIŠ SKORO" odpovedná bezplatná SMS

"PRÍLIŠ NESKORO" odpovedná bezplatná SMS (od 7.1.2023)

CHYBOVÁ SMS - nesprávny tvar SMS

CHYBOVÁ SMS - už použitý kód zo žrebu

CHYBOVÁ SMS - nesprávny kód zo žrebu

INFO SMS

ODPOVEDNÁ (SPÄTNÁ) bezplatná SMS 

DEAKTIVAČNÁ SMS (deaktivovanie marketingových SMS v Súťaži) 

Potvrdenie o zapojení sa do Súťaže  cez ŽREB za 20 a viac EUR nákup  (dvojitá SMS):                                                         zaradenie do žrebovania: 1x

CHYBOVÁ SMS 

Ak Súťažiaci pošle nesprávny tvar SMS či zadá nesprávny kód, prídu mu bezplatné SMS:

SMS príkazy - spotrebiteľská súťaž dm 2022 - "Šťastný žreb"

REGISTRAČNÁ SMS

Registrácia do Súťaže prostredníctvom zaslanej súťažnej SMS na skrátené číslo 707  s kódom zo žrebu:

ODPOVEDNÁ SMS ZASLANÁ V ČASE 1.10. 2022 - 6.1.2023 

(nákup musí byť realizovaný do 31.12.2022, ale SMS sa môže poslať do 6.1.2023)   

ODPOVEDNÁ (SPÄTNÁ) SMS (k nákupu cez kamennú prevádzku,  e-shop aj aplikáciu dm)
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Príloha č. 2 k Pravidlám Súťaže: Popis 1. Hlavnej výhry: 

 

Luxusná dovolenka v hodnote 7.000 EUR podľa vlastného výberu od cestovnej kancelárie    

TUI ReiseCenter Slovensko, s.r.o 

 
 

  
Názov cestovného zájazdu: „Luxusná dovolenka v hodnote 7.000 EUR podľa vlastného výberu“, ktorý 
zahŕňa: 
  

o   Cena: 7.000,- EUR (slovom: sedemtisíc eur) s DPH 

o   Typ pobytu: ľubovoľný pobyt z portfólia TUI ReiseCenter 
  
o   Počet osôb, ktoré môžu absolvovať Cestovný zájazd: ľubovoľne 
  
o   Trvanie Cestovného zájazdu - počet dní: ľubovoľne 
  
o   Súvisiace služby poskytované v rámci Cestovného zájazdu: 

o   všetky potrebné víza 
o   letiskové poplatky 
o   komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia storna 

  
o   Termín využitia cestovného zájazdu pre výhercu: najneskôr do konca roka 2024 
  
o   Možnosť rozdeliť si zájazd na viac dovoleniek: NIE 
  
o   V prípade, že si výherca vyberie drahší zájazd, ako je hodnota výhry, výherca si môže tento   

rozdiel doplatiť. 
  
o   Výhru nie je možné darovať inej osobe ani zameniť za hotovosť, ani v prípade, že výherca 

nevyčerpá celú sumu za jeden zájazd, výherca nemá nárok na vyplatenie rozdielu. 

 

 

 
 
 


