
Štatút súťaže „Rozlúč sa so svojou peňaženkou“
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej 
realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. 

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) 
Obchodné meno: Eshopistör s.r.o. 
Sídlo: Partizánska 800/17, Trenčín 911 01 
IČO: 54 656 982, DIČ: 212 176 82 64 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 43833/R

2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 14.11.2022 do 24.11.2022 do 23.59 hod. 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Eshopistör 
s.r.o. a ich rodinní príslušníci. 

4. Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby sa účastník vytvoril a uverejnil krátke video na sociálnych sieťach
Instagram a/alebo TikTok, na tému rozlúčka s peňaženkou a označil @paperwallet.sk a pridal tag 
#paperwalletsk.

5. Výhra
Výhrou sú dve peňaženky, každá bude obsahovať dva voľné lístky do kina CINEMAX s platnosťou do 
30.11.2022. Počet výhier: 2x peňaženka s dvomi voľnými lístkami do kina.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Dvoch výhercov vyberáme 25.11.2022. Kritériom bude nápad a prevedenie videa. Počet videní ani reakcií 
nie je dôležitý.

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca dostane výhru poštou alebo osobne na základe dohody. Ak výherca zásielku neprevezme do 7 dní 
od vyhlásenia výhercu, stráca nárok na výhru.

8. Ochrana osobných údajov
Všetky informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke 
https://paperwallet.sk/policies/privacy-policy 

9. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook a 
TikTok Technology Limited nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook 
ani TikTok Technology Limited takéto záväzky ani nevznikajú. 
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, 
alebo inak spájaná s Facebookom a TikTok Technology Limited a nie je s Facebookom a TikTok Technology 
Limited inak spojená. 
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel a termínu ukončenia súťaže. 

V Trenčíne, dňa 14.11.2022


