Úplné pravidlá súťaže „Unboxing HQBC“
Zmyslom tohoto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej
„Unboxing HQBC“ (ďalej len „Súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý
záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže na všetkých komunikačných a
propagačných materiáloch určených pre spotrebiteľa.
Tento štatút môže byť pozmenený iba formou písomných dodatkov k tomuto
štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné iba za písomného súhlasu
spoločnosti PAUL LANGE OSLANY s. r. o., Mierová 854/37, 972 47 Oslany,
IČO: 36306975, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel
Sro, vložka č. 11365/R.
Súťaž môže byť bez uvedenia dôvodu a náhrady zrušená podľa rozhodnutia
spoločnosti PAUL LANGE OSLANY s. r. o.
I. Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže je PAUL LANGE OSLANY s. r. o., Mierová 854/37, 972 47
Oslany, IČO: 36306975, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel Sro, vložka č. 11365/R. (ďalej len „Organizátor“).
II. Trvanie súťaže a miesto
Súťaž prebieha v termíne od 1. februára 2020 od 08:00 CET do 20. decembra
2020 do 10:00 CET vrátane, (ďalej len „doba konania súťaže“), na území
Európskej Únie a Ukrajiny. Súťaži sa každý mesiac počas roka 2020 v uvedenej
dobe konania súťaže.
III. Pravidlá súťaže

- Účastníkom súťaže smie byť iba fyzická osoba, staršia ako 15 rokov, ktorá má
doručovaciu adresu na území Európskej Únie a Ukrajiny (ďalej len „účastník“ či
„súťažiaci“).

- Súťaží sa počas každého kalendárneho mesiaca roku 2020.
- Na každý mesiac je dopredu určená súťažná výhra, o ktorú sa súťažiaci môžu
uchádzať.

- Súťaže sa môžu zúčastniť len užívatelia siete Instagram prostredníctvom svojho
vlastného účtu. Súťažiaci sa zapojí tým, že na svojom profile na Instagrame
uverejní fotku/fotky (minimálne však jednu) ako rozbaľuje zakúpený súťažný
produkt HQBC.

- V texte príspevku súťažiaci označí oficiálny účet značky HQBC @hqbc.official a
pripojí dva povinné hashtagy: #unboxinghqbc a #myhqbc.

- Výherca sa žrebuje náhodne vždy v prvý deň nasledujúceho mesiaca.
- Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže s jedným a tým istým výrobkom len jeden
krát za každý mesiac. V prípade vyžrebovania súťažiaceho ako výhercu, nemôže
sa viac zúčastňovať súťaže

- Výherca sa oznámi samostatným príspevkom a jeho označením na oficiálnom
účte značky HQBC.

- Po oznámení výhercu sa musí výherca skontaktovať s organizátorom pomocou
súkromnej správy alebo e-mailom, kde doplní doručovacie údaje k výhre.

- Výherca je povinný kontaktovať organizátora a zaslať mu požadované údaje do 7
kalendárnych dní od oznámenia výhercu, inak stráca nárok na výhru a žrebuje
sa nový výherca.
IV. Súťažné výrobky
Súťaž sa vzťahuje na následujúce výrobky spol. PAUL LANGE OSLANY s. r. o.
značky HQBC:
(ďalej spoločne len „súťažné výrobky“).
Zoznam súťažných výrobkov:
Prilba X-CLOUD
Prilba IQE 150
Prilba CLOUD
Prilba SQUARA (všetky farby)
Prilba QINTEC (všetky farby)
Prilba QAMAX (všetky farby)
Prilba QLIMAT (všetky farby)
Prilba UNIQUE
Prilba DUALQ (všetky farby)
Prilba ROQER (všetky farby)
Prilba DISQUS SAFE (všetky farby)
Prilba SHOQ (všetky farby)
Prilba DIRTZ (všetky farby)
Prilba PEQAS (všetky farby)
Prilba TECHNIQ (všetky farby)
Prilba AIRQ (všetky farby)

Prilba 4ENDURO (všetky farby)
Prilba EPIQE (všetky farby)
Prilba GRAFFIT (všetky farby)
Prilba VENTIQO (všetky farby)
Prilba CITYQ
Prilba URBANIQ
Prilba BMQ
Prilba KIQS (všetky farby)
Prilba QIZ (všetky farby)
Prilba FUNQ (všetky farby)
Prilba QORM (všetky farby)
Prilba SHARKY
Prilba FOXY
Okuliare QX1 (všetky farby)
Okuliare QX2 (všetky farby)
Okuliare QX3 (všetky farby)
Okuliare QX4
Okuliare QX5
Okuliare QP-RIDE (všetky farby)
Okuliare QP8 všetky (farby)
Okuliare QW2
Okuliare QW11
Okuliare TIME OUT (všetky farby)
Okuliare QZ2
Okuliare QERT PLUS FF - 4IN1 (všetky farby)
Okuliare QERT PLUS FF - 2IN1 (všetky farby)
Okuliare QERT PLUS FF
Okuliare QERT HALF
Okuliare QERT PLUS - 3IN1 (všetky farby)
Okuliare QERT PLUS
Okuliare QERT NOF - 3IN1
Okuliare ROQ M (všetky farby)
Okuliare GAMITY (všetky farby)

Okuliare TREEDOM PLUS

V. Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže smie byť iba fyzická osoba, staršia ako 15 rokov, ktorá má
doručovaciu adresu na území Európskej Únie a Ukrajiny (ďalej len „účastník“ či
„súťažiaci“).
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti PAUL LANGE OSLANY s. r.
o. a všetky spolupracujúce agentúry/predajne a osoby im blízke v zmysle
ustanovenia §116 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. a rodinní
príslušníci v priamej línii (ďalej len ako „osoba blízka“). V prípade, že sa výhercom
stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka,
tak takýmto osobám nevzniká právo na odovzdanie výhry a výhra nebude
odovzdaná. Osoby mladšie ako 18 rokov sú oprávnené sa zúčastniť súťaže len so
súhlasom ich zákonného zástupcu. Písomný súhlas ich zákonného zástupcu sa
vyžaduje i na prevzatie výhry v súťaži. Takíto súťažiaci sú povinní mať súhlas
zákonného zástupcu ako pre účasť v súťaži, tak aj pre prípadné prevzatie výhry.
VI. Účasť v súťaži
Účastník sa zapojí do súťaže tak, že si zakúpi aspoň jeden súťažný výrobok HQBC
v dobe konania súťaže od 1. 2. 2020 do 20. 12. 2020 (ďalej len „súťažný nákup“), a
v dobe konania súťaže uverejní na svojom profile na Instagrame fotku/fotky
rozbaľovania HQBC výrobku takýmto postupom:
1. nafotí svoje rozbaľovanie zakúpeného súťažného výrobku (minimálne 1
uverejnená fotka v príspevku)
2. v texte príspevku označí profil značky HQBC: @hqbc.official
3. v príspevku uvedie minimálne tieto 2 hashtagy: #unboxinghqbc #myhaqbc
Uverejnením súťažného príspevku súťažiaci prehlasuje, že:

- sa oboznámil s pravidlami tejto súťaže a že s nimi súhlasí;
- udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade výhry
- Súťažiaci sa zapája do súťaže o výhru v daný mesiac uverejnením jedného
príspevku o odbaľovaní jedného súťažného výrobku. V prípade, že súťažiaci
zakúpi viac súťažných výrobkov, môže sa zapojiť do súťaže v daný mesiac
toľkokrát, koľko súťažných výrobkov zakúpil. V prípade, že súťažiaci nevyhral

v daný mesiac, môže sa s rovnakým súťažným výrobkom zapojiť v inom
mesiaci.

- V prípade osoby mladšej 18 rokov, je potrebné zaslať súhlas zákonného
zástupcu do 7 dní od obdržania informácie o výhre. Súhlas musí poslať na
adresu: hello@myhqbc.com
VII. VÝBER VÝHERCU
Výherca sa losuje náhodne vždy v prvý deň nasledujúceho mesiaca. Napríklad za
mesiac február bude výherca ohlásený 1. marca.
Výhercom sa stane ten súťažiaci, ktorý riadne splní všetky podmienky tejto súťaže.
V prípade, že by v súlade s týmto odstavcom výhru získal súťažiaci, ktorý podľa
týchto pravidiel výhru získať nemôže (napr. preto, že nepredložil súhlas zákonného
zástupcu alebo je rodinným príslušníkom organizátora), nevzniká mu nárok na
výhru a výhercom sa stáva ďalší súťažiaci náhodne losovaný za dané obdobie.
VIII. VÝHRY
Zoznam výhier a ich časový harmonogram:

mesiac
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

výhra
Okuliare QW2 čierna
Prilba DISQUS SAFE Antracit mat, svetlo /Vel:54-58
Okuliare QP-RIDE zelená reflex
Prilba URBANIQ antracit matná /Vel:52-58
Okuliare QZ2 šedé polarizačné sklá
Okuliare TIMEOUT čierne
Prilba DIRTZ lime/čierna lesklá /Vel:52-58cm
Okuliare QERT HALF antracit mat
Prilba SHOQ modrá/reflex žltá matná /Vel:54-58
Okuliare QP8 Fluo žltá
Prilba QIZ modrá matná /Vel:52-57

Výhry sú spoločné pre celú Európsku úniu a Ukrainu.
Výhru môže získať vždy iba jeden súťažiaci.
Výherca sa stanoví na základe náhodného žrebovania. V priebehu súťaže bude
určených celkom 11 výher.
IX. Oznámenie a odovzdanie výhier

Všetky výhry budú výhercom oznámené prostredníctvom samostatného príspevku
na oficiálnom účte značky HQBC. Výherca sa skontaktuje s organizátorom súťaže
prostredníctvom súkromnej správy, kde napíše svoje kontaktné údaje. Prihlásiť sa k
výhre musí do 7 kalendárných dní od vyhlásenia výhercu. Prípadná zmena termínu
bude vyhlásená na instagramovom profile HQBC.
Výherca nemá nárok na inú výhru od organizátora ako uvedenú vyššie, či na iné
protiplnenie, a to ani finančné, zodpovedajúce hodnote výhry.
Organizátor nezodpovedá za škodu vzniknutú v súvislosti s využívaním výhry, či s
účasťou v súťaži.
X. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Do súťaže nebudú zaradené súťažné príspevky v inom ako predpísanom tvare,
súťažné príspevky uverejnené mimo dobu trvania súťaže, či súťažné príspevky inak
nesplňujúce podmienky súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo konečného
posúdenia uverejnených súťažných príspevkov.
Uverejnením Súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov alebo mu bol
udelený súhlas zákonného zástupcu s účasťou v tejto súťaži a vyjadruje
dobrovoľne svoj výslovný súhlas s Pravidlami súťaže a so spracúvaním svojich
osobných údajov resp. súhlas so spracovaním osobných údajov bol udelený jeho
zákonným zástupcom (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa,
emailová adresa, telefónne číslo) pre potreby vyhodnotenia Súťaže a archiváciu po
dobu nevyhnutnú podľa príslušných platných právnych predpisov, maximálne však
po dobu 2 rokov od skončenia Súťaže, ak nebude tento súhlas skôr písomne
odvolaný. Osobné údaje budú uchovávané iba pre potreby Súťaže, nebudú
využívané na marketingové účely.
Pokiaľ Súťažiaci už naďalej nesúhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov po
skončení Súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu je
považované odvolanie učinené prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením
e-mailu na adresu: hello@myhqbc.com.
Účastník berie na vedomie, že má práva zaručené nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov
(ďalej len "nariadenie") a zákonom § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 o
ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len "zákon"), najmä že má právo
prístupu k osobným údajom, právo na opravu týchto údajov, blokovanie
nesprávnych údajov, ich likvidáciu, atď. Súťažiaci sa môže obrátiť na správcu alebo
v prípade, že by zistil, že správca porušil svoje povinnosti, vyplývajúce z vyššie
uvedeného nariadenia a zákona, priamo na Úrad na ochranu osobných údajov so
sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži
a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke

spojenej so súťažou. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo
súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v
rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhry podvodným jednaním či
akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno organizátora alebo bol z týchto
činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by
vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom súťaže je
možné organizátorovi zaslať písomne podnet na poštovú adresu uvedenú v týchto
pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže alebo na e-mailovú adresu
hello@myhqbc.com. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
Rozhodnutie organizátora o námietke je konečné.
Prípadné informácie získa každý súťažiaci na e-mailovej infolinke
hello@myhqbc.com. Na e-mailové otázky bude odpovedané v pracovných dňoch,
vždy do 1 pracovného dňa od ich doručenia.
O súťaži informujú propagačné materiály pripevnené na zakúpených súťažných
výrobkoch, webové stránky, Facebook a Instagram HQBC.
Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania súťaže
zverejnené v elektronickej podobe na webovej stránke organizátora
www.myhqbc.com a www.paullange.sk

