
Poď si zasúťažiť s Bioružou  o 260 EUR ! 
 
Máme tu pre Vás veľkú polročnú súťaž s Bioružou v termíne od 9.1.2017 do 1.6.2017 .  
 
O čo ide? Je to jednoduché!  Otestujte našu  kozmetiku a podeľte sa s nami o svoju 
skúsenosť,  my sa na oplátku podelíme o naše produkty z nášho  e-shopu . Cieľom 
a požiadavkou je porovnanie našich produktov na e-shope www.bioruza.sk s Vašou reálnou 
skúsenosťou, názorom a postrehami, doložené dvomi porovnávajúcimi fotografiami: prvá na 
začiatku  Vašej prvej skúsenosti s našou kozmetikou (Biofresh,Milva,Ikarov).  
 
Aby sme boli objektívní, pripájame  pre Vás ukážku fotografie, ako by mali byť fotografie 
správne nasnímané: 
Pri vlasovej kozmetike Milva: Foto postavy zozadu pri čistej stene bez nábytku, pri rovnakom 
osvetlení, rovnakej úprave vlasov a v rovnakej vzdialenosti.  
Pri pleťovej kozmetike: Foto tváre zpredu pri čistej stene bez nábytku, pri rovnakom  
osvetlení a pri rovnakej vzdialenosti.  
Pripíšte tiež, ktoré produkty používate a na ktorý vlasový alebo pleťový problém .  
 
O čo nám ide a čo tým získame my? Sme mladá firma, ktorá sa chce posúvať dopredu 
a hlavne pomáhať ľuďom. Taktiež chceme nájsť tie najoptimálnejšie kozmetické značky pre 
Vás. Prínos pre nás majú byť Vaše pravdivé výpovede o skúsenostiach s našimi  produktmi  
doplnenými fotodokumentáciou. Nezáleží na tom,  či už naše produkty používate alebo len 
začnete. Ide o získanie skutočných, úprimných a reálnych skúseností s Milva,Ikarov,Biofresh 
produktam,  a predovšetkým  spätnú väzbu od našich zákaznikov, aby sme tak mohli 
 budúcnosti predísť  možným  problémom a vylepšiť nedostatky.Ak Vám naša kozmetika 
pomohla vyriešiť akýkoľvek problém, alebo sa Vám  len jednoducho páči a ste spokojní, 
môžete nás pochváliť a podporiť. Ak sa Vám naopak  niečo nepáči alebo nie je podľa 
predstáv, tiež nám to zdeľte. 
 
 Čo môžete vyhrať? Na konci súťaže vyžrebujeme až 6 účastnikov a rozdáme dokopy 260eur. 
Prvý vyžrebovaný účastník dostane 70 EUR-ovú poukážku na nákup našich produktov na e-
shope www.bioruza.sk s platnosťou  jeden mesiac . Druhý a tretí vyžrebovaný účastník 
získava 50 EUR-ovú poukážku na nákup našich produktov  z e-shopu s platnosťou 1 mesiac. 
4Štvrtý, piaty a šiesty vyžrebovaný účastník vyhráva 30 EUR-ovú  poukážku na s platnosťou 1 
mesiac.  
 
Ako to bude prebiehať? V dňoch od 9.1.2016 do 1.3.2017  máte možnosť poslať nám prvú 
fotografiu s popisom problému podľa vzoru. Fotografia musí mať štandardnú veľkosť, kvalitu 
a ostrosť. Fotografiu pridáte na www.facebook.com/bioruza a označíte sa na danej fotografii 
svojim občianskym  menom + pridáte link na svoj FB profil аlebo nám pošlete fotografiu na 
náš email info@bioruza.sk a pridáte vaše občianské meno tel.  kontakt a email.  
V dňoch od 01.2.2016 do 31.05.2017 máte možnosť poslať nám druhú - porovnávaciu 
fotografiu s popisom priebehu, Vami používanými produktami  (Biofresh,Milva,Ikarov) a 
Vašou skúsenosťou opäť  podľa uvedeného vzoru fotografie.  
Obe fotografie pridáte v uvedených termínoch  na facebookovú  stránku  
www.facebook.com/bioruza a označíte sa na danej fotografii svojim občianskym menom + 
pridáte link na svoj FB profil  alebo nám pošlete fotografiu na e-mail info@bioruza.sk. 
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Všetky fotky zaradené do súťaže zverejníme na stránke a v albume '' Polročná súťaž 
s bioružou´´ na facebookovej stránke www.facebook.com/bioruza . Po vyhlásení ukončenia 
projektu budeme na našej fb-stránke menovať všetkých vyžrebovaných, ktorí obdržia balík 
s produktami. Preto nám, prosím, pošlite Vašu adresu na : info@bioruza.sk  spolu so svojim 
telefónnym číslom, najneskôr do 1.6.2017. Akceptujeme zaslanie aj do správy.  
Usporiadateľ projektu si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a 
konaním  projektu, taktiež právo na zmenu dĺžky trvania projektu a na jeho zrušení. Projekt 
prebieha na území Slovenskej republiky, prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a 
Instagram . Fotografie zaslané do súťaže, nesmú byť v rozpore s právnymi predpismi 
platnými na území Slovenskej republiky, hlavne nemôže ísť o erotické, pornogafické alebo 
iné nežiadúce fotografie. Na fotografii musí byť vyobrazený výhradne sám zúčastnený 
projektu. V prípade odoslania fotografie do súťaže v rozpore s pravidlami projektu (najmä 
bez súhlasu autora fotografie alebo bez súhlasu zobrazenej osoby) zodpovedá odosielajúca 
osoba za všetku škodu, ktorú tým usporiadateľovi súťaže spôsobí. Pokiaľ zaslané fotografie 
nebudú na úrovni podľa vzoru, Usporiadateľ má právo neudeliť odmeny. Zaslaním fotografie 
do projektu zúčastnená osoba udeľuje usporiadateľovi časovo, miestne a množstevne 
neobmedzený bezplatný súhlas (licenciu) so zverejnením alebo akýmkoľvek iným rozšírením 
a použitím fotografií odoslaných zúčastnenými osobami do tohto projektu v elektronickej, 
tlačovej a akejkoľvek inej podobe, za účelom realizácie projektu, propagácie služieb a tovaru 
poskytovaných usporiadateľom a reklamou ako takou samotnou. Usporiadateľ je oprávnený 
fotografie, či ich časti ľubovoľne technicky spracovávať, rozmnožovať, upravovať, doplňovať 
či meniť. Vyššie uvedený súhlas platí aj v prípade použitia fotografií treťou osobou so 
súhlasom usporiadateľa. Súťažiaci dáva účasťou v projekte Usporiadateľovi projektu súhlas 
so spracovaním svojich osobných údajov, pre účely organizácie projektu a v rozsahu nutnom 
na tento účel, vrátane súhlasu s ich zverejnením na internetových stránkach usporiadateľa a 
na www.facebook.com/bioruza. Usporiadateľ súťaže je oprávnený spracovávať osobné údaje 
poskytnuté zúčastnenými osobami po dobu trvania projektu a po dobu primeranú po ich 
skončení, najneskôr však do konca tretieho mesiaca po skončení projektu. Zúčastnená osoba 
projektu má právo prístupu k údajom, je oprávnená písomne požiadať o poskytnutie 
informácie o osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracované, a v prípade porušenia svojich 
práv, môže požiadať usporiadateľa projektu o vysvetlenie alebo požadovať, aby usporiadateľ 
odstránil chybný stav alebo má právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. 
Zúčastnená osoba berie na vedomie, že má práva podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, t.j. najmä že 
poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek 
odvolať, že má právo na opravu údajov, blokovanie a ich likvidáciu. Zúčastnená osoba 
projektu môže svoje vyššie uvedené súhlasy kedykoľvek odvolať písomnou formou zaslanú 
na adresu usporiadateľa projektu, pokiaľ mu tým nespôsobí ekonomickú alebo morálnu 
škodu. V takomto prípade však zaniká jeho účasť v projekte a nárok na vyžrebovanú 
odmenu, pokiaľ mu už nebola odovzdaná a ak vznikla usporiadateľovi škoda, je povinný ju 
bezodkladne uhradiť. Zúčastnená osoba projektu prehlasuje, že čítala tieto všeobecné 
podmienky súťaže a v celom rozsahu s nimi súhlasí a zaväzuje sa nimi riadiť. Zúčastnená 
osoba projektu vyjadruje tento súhlas okamžikom odoslania fotografie spôsobom uvedeným 
v pravidlách projektu, bezplatne a bez vecného, časového, množstevného a územného 
obmedzenia. Usporiadateľ projektu si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach 
týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a má právo kedykoľvek vyradiť ľubovoľnú 
fotografiu v projekte, resp. ľubovoľnú zúčastnenú osobu projektu vyradiť zo súťaže bez 
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udania dôvodu. Najväčší dôraz sa prikladá prevedeniu zaslanej fotografie podľa vzoru. 
Usporiadateľ súťaže si zároveň vyhradzuje právo nezaradiť do projektu ktorúkoľvek zaslanú 
fotografiu, a to na základe vlastného uváženia, pričom usporiadateľ bude výber fotografií, 
ktoré budú zaradené do projektu, vykonávať najmä s ohľadom na dodržanie pravidiel a 
estetičnosti zaslaných fotografií. Iba fotografie, ktoré budú zaradené do projektu a 
zverejnené usporiadateľom na facebookovom profile a instagramavom profile usporiadateľa 
v albume určenom pre tento konkretny projekt na stránke 
https://www.facebook.com/bioruza, sú zaradené do projektu a stávajú sa možným 
odmeneným v žrebovaní o hmotné ceny. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa 
projektu bude rozhodnutie usporiadateľa projektu konečné a záväzné. Pokiaľ sa usporiadateľ 
projektu dozvie, že zúčastnená osoba projektu pre účely projektu poskytla nepravdivé údaje 
alebo informácie a / alebo inak porušila pravidlá tohto projektu, usporiadateľ bude 
oprávnený vylúčiť túto zúčastnenú osobu projektu, pričom jeho prípadná odmena pripadá 
usporiadateľovi. V prípade, že zúčastnená osoba projektu neprejaví o výhru záujem, 
prevzatie odmeny odoprie, alebo pokiaľ nesplní Pravidlá, alebo sa s vyžrebovanou 
odmeňovanou osobou nepodarí Usporiadateľovi skontaktovať v priebehu siedmich (7) 
pracovných dní po ukončení Projektu, odmena prepadáva v prospech Usporiadateľa. 
Výsledky Projektu sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Odmena vyžrebovaných v Projekte 
je neprenosná, nemôže byť na základe žiadosti vyžrebovaného zamenená a vyžrebovaná 
osoba nie je oprávnená požadovať namiesto odmeny peňažné plnenie. Odmena nie je v 
zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
vymáhateľná súdnou cestou. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých 
otázkach týkajúcich sa tohto Projektu podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si taktiež právo 
z dôvodu hodných zvláštneho zreteľu kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť zmeniť alebo 
zrušiť Projekt alebo jeho pravidlá a odmeny neudeliť. Usporiadateľ projektu neručí za 
akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v projekte (napr. funkčnosť sociálnej 
siete Facebook). Počas konania Projektu je zo strany Usporiadateľa zabezpečená ochrana 
osobných údajov Účastníkov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Neznalosť 
ustanovení týchto Pravidiel nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať. 
Zapojením sa do Projektu vyjadrujú Účastníci svoj súhlas s Pravidlami. Odmeny nebudú 
Účastníkom odovzdané, pokiaľ títo Účastníci nesúhlasia bez výhrad s týmito Pravidlami a 
nesplnia podmienky z nich pre nich vyplývajúce. Pravidlá projektu sa riadia právom 
Slovenskej republiky. 
 


