
 

Podmienky účasti 

súťaže v rámci rozhovorov so zákazníkmi spoločnosti Daikin  

1.1. Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH ("Daikin") bude viesť rozhovory s koncovými 

zákazníkmi o ich skúsenostiach s Daikinom od 19. Júla 2021 do 12 Augusta 2021. Zúčastnení zákazníci 

Daikin majú šancu vyhrať čističku vzduchu Daikin, Apple iPad alebo JBL Go2 Bluetooth reproduktor. 

1.2. Na účasť v súťaži sa vzťahujú tieto podmienky. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou zúčastnení 

zákazníci akceptujú tieto zmluvné podmienky. Podmienky účasti sú k dispozícii kedykoľvek na 

www.daikin.sk/interview počas celého trvania súťaže. 

Spôsobilosť 

2.1. Táto promočná akcia platí pre všetkých zákazníkov spoločnosti Daikin, ktorí si zaregistrovali zariadenie 

Daikin na portáli Daikin Stand By Me (www.standbyme.daikin.sk) a zúčastnili sa rozhovoru s Daikin om v 

období od 1. Januára 2020 do 5. Júla 2021. Ďalšie podrobnosti sú opísané v bode 4.1.  

2.2. Na tejto propagačnej akcii sa však nemôžu zúčastniť tieto osoby:  

- Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť len so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu; to 

platí aj pre prijatie ceny.  

Ceny  

3. Ceny sú čistička vzduchu Daikin s technológiou Flash streamer MC55WVM, Bluetooth reproduktor JBL 

Go2, Apple iPad 10.2", 8. Generácie, Wi-Fi, 32 GB – space grey (2020). Daikin si vyhradzuje právo 

vymeniť inzerované ceny za novšie verzie, ak tieto verzie už nie sú k dispozícii.  

Účasť  

4.1. Oprávnení zákazníci dostanú e-mail od spoločnosti Daikin s odkazom na webovú stránku 

(www.daikin.sk/interview), kde sa môžu zaregistrovať na online  pohovor. Tento e-mail bude odoslaný iba 

zákazníkom, ktorí si zaregistrovali zariadenie Daikin na portáli Daikin Stand By Me 

(www.standbyme.daikin.sk) v období od 1. Januára 2020 do 5. Júla 2021. Účasť na žrebovaní je spojená s 

úspešne dokončeným rozhovorom s Daikin om.  

4.2. Každý účastník sa môže zúčastniť súťaže iba raz. Účastníci sa zaväzujú, že nebudú používať údaje 

žiadnej inej osoby na znásobenie šancí na výhru. Ak Daikin zistí pokus o podvod, Daikin vylúči príslušných 

účastníkov z účasti.  

4.3. V rámci kampane bude udelená čistička vzduchu Daikin, Apple iPad a bluetooth reproduktor JBL Go2, ako 

je popísané v bode 3. Ceny sa budú udeľovať náhodne prostredníctvom žrebovania koncom augusta 2021 

s pomocou online platformy www.random.org. Medzi 15, augustom 2021 a 31.8.2021 Daikin vyžrebuje 

mená alebo e-mailové adresy účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky oprávnenosti, do aplikácie v 

https://www.random.org/ a náhodne určí meno alebo e-mailovú adresu na cenu. 

4.4. Výhercovia budú informovaní e-mailom najneskôr do 31. Augusta 2021.  Ceny budú zaslané na náklady 

Daikin poštovou alebo balíkovou službou podľa ich všeobecných prepravných podmienok. Výherca musí 

odpovedať na oznámenie o výhre maximálne do 10 kalendárnych dní od prijatia e-mailu. Ak tak účastník 

neurobí, prehrá svoj nárok na výhru.  

4.5. Ceny budú zaslané na uvedenú adresu najneskôr do 60 dní od prijatia údajov o adrese spoločnosťou 

Daikin. Ak sa účastník nenašiel na zadanej adrese doručenia, účastníkovi bude oznámené, že si balík 

môže vyzdvihnúť do 10 dní na určenom mieste vyzdvihnutia. Daikin nie je povinný vykonať druhý pokus o 

doručenie na adresu víťaza.  

4.6. Vyplatenie hotovosti je vylúčené.  
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4.7. Daikin si vyhradzuje právo kedykoľvek vylúčiť účastníkov, ktorí nespĺňajú súčasné podmienky účasti, z 

účasti a požadovať vrátenie alebo vrátenie akýchkoľvek cien, ktoré im boli udelené.  

Zrieknutie sa záruk a zodpovednosti  

5.1. Daikin si vyhradzuje právo predčasne ukončiť, predĺžiť alebo upraviť vykonanie povýšenia z dobrého 

dôvodu, najmä v prípade vyššej moci a nepredvídaných udalostí, za ktoré Daikin nie je zodpovedný. Týka 

sa to napríklad prípadov, keď z technických dôvodov (napr.B manipulácia s webovou stránkou tretími 

stranami, infekcia webovej stránky vírusmi, problémy v globálnej sieti internetových služieb poskytovaných 

tretími stranami, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti Daikin), alebo z iných dôvodov sa riadne vykonanie 

akcie stáva podstatne zložitejším alebo nemožným. Daikin za to nemôže niesť zodpovednosť, s výnimkou 

prípadu úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti zo strany Daikin.  

5.2. Daikin je vo všeobecnosti zodpovedný len za škody spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. 

Akákoľvek ďalšia zodpovednosť je vylúčená, s výnimkou ujmy na zdraví a v prípade zodpovednosti podľa 

zákona o zodpovednosti za výrobok. Tieto obmedzenia zodpovednosti sa vzťahujú aj na zamestnancov, 

zástupcov a zástupcov spoločnosti Daikin.  

Výmena a prideľovanie cien  

6. Všetky ceny sú osobné a nemôžu byť prevedené na tretie strany pred prijatím. 

súkromie  

7.1. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou a poskytnutím svojich osobných údajov sa účastníci dohodli, že 

Daikin spracuje ich osobné údaje na účely súťaže a v súvislosti s jej implementáciou pomocou 

automatizácie, ako je podrobnejšie vysvetlené nižšie. Ak zákazník nesúhlasí so spracovaním na tieto účely 

alebo odvolá svoj súhlas, (ďalšia) účasť v súťaži je vylúčená.  

7.2. Daikin ako "prevádzkovateľ" v zmysle zákonov o ochrane údajov spracúva osobné údaje poskytnuté 

účastníkmi v rámci súťaže (meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa) na účely vykonania súťaže, 

vrátane identifikácie a oznámenia výhercov a pridelenia cien, ako aj na účely účtovania a plnenia 

zákonných povinností. Daikin môže preniesť osobné údaje na sprostredkovateľov, ktorí boli prinútení 

uskutočniť súťaž. Na určenie víťazov budú údaje odovzdané online platforme RANDOM.ORG 

Randomness and Integrity Services Ltd, Írsko. Na účely doručenia cien sa vyzdvihne adresa výhercov a 

telefónne číslo pre akékoľvek otázky a odovšeo dodávajú sa dodanej poštovej/balíkovej službe. Údaje o 

účastníkoch môžu byť postúpené aj spoločnostiam skupiny Daikin, zmluvným partnerom alebo iným tretím 

stranám (napr.B. príslušným orgánom), ak to povoľujú platné zákony o ochrane údajov. 

7.3. Osobné údaje účastníkov sa budú uchovávať do konca súťaže a do uplynutia platných zákonných lehôt 

uchovávania a premlčacích lehôt, ako aj do uzavretia akýchkoľvek právnych sporov, v súvislosti s ktorými 

sa údaje vyžadujú ako dôkaz. 

7.4. Pokiaľ účastníci v tejto súvislosti alebo v prítomnosti prevažujúceho oprávneného záujmu spoločnosti 

Daikin poskytli svoj samostatný súhlas, Daikin môže tiež spracúvať osobné údaje účastníkov na svoje 

vlastné reklamné účely s cieľom informovať účastníkov poštou, e-mailom alebo inými prostriedkami o 

produktoch, službách, špeciálnych ponukách a správach od spoločnosti Daikin, ako aj o iných 

informáciách o zákazníkoch, ktoré môžu byť pre účastníkov zaujímavé. , pokiaľ účastníci nezvolia svoj 

súhlas alebo nebudú namietať proti spracovaniu údajov na účely priameho marketingu. 

7.5. Každý účastník je oprávnený v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov požiadať spoločnosť Daikin 

o informácie, opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania v súvislosti so svojimi osobnými 

údajmi, ako aj o právo na prenosnosť údajov od spoločnosti Daikin. Účastníci sú tiež oprávnení 

kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme 

spoločnosti Daikin, a to kedykoľvek z dôvodov vyplývajúcich z ich konkrétnej situácie do budúcnosti. 

Účastníci môžu tiež kedykoľvek bezplatne a bez udania dôvodu namietať proti budúcemu používaniu 

svojich osobných údajov na účely priameho marketingu; v prípade námietky sa osobné údaje už nebudú 

na tieto účely spracúvať. Účastníci môžu kedykoľvek odmietnuť prijímanie propagačných e-mailov 

kliknutím na odkaz "Odhlásiť sa" na konci e-mailu. Podľa právnych predpisov o ochrane údajov majú 



 

účastníci tiež právo podať sťažnosť vnútroštátnemu dozornému orgánu, ak sa domnievajú, že spracúvanie 

ich osobných údajov je v rozpore s platnými zákonmi o ochrane údajov. 

7.6. S cieľom uplatniť svoje práva dotknutej osoby, ako aj pri všetkých ostatných otázkach týkajúcich sa 

ochrany údajov sa účastníci môžu obrátiť na privacy@daikin-ce.com e-mailom alebo písomne na túto 

adresu: 

Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH  

Lemböckgasse 59/1/1  

1230 Wien 

 

 

iný 

8.1. Daikin si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť súčasné podmienky účasti, pokiaľ sú tieto 

zmeny potrebné v záujme jednoduchého a bezpečného spracovania a aby sa zabránilo zneužitiu alebo z 

iných dôvodov a sú primerané pre účastníkov, najmä preto, že sú menšie a objektívne odôvodnené. Daikin 

bude účastníkov informovať o akýchkoľvek zmenách podmienok účasti e-mailom. Účastníci majú právo 

kedykoľvek odstúpiť od účasti. 

8.2. Rakúske právo sa uplatňuje s vylúčením kolíznej oblasti a Kódexu zmlúv OSN o medzinárodnom predaji 

tovaru. 

8.3. V prípade akýchkoľvek sporov je výlučným miestom súdnej právomoci Viedeň, Innere Stadt. Pre 

spotrebiteľov sa uplatňujú zákonné miesta súdnej príslušnosti. 
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