Štatút súťaže „Kocúrikova Bluetooth kľúčenka“ a pravidlá
ochrany osobných údajov
Preambula
Súťaž „Kocúrikova Bluetooth kľúčenka“ sa riadi výhradne oficiálnymi pravidlami tohto
štatútu (ďalej len „štatút“), ktoré upravujú práva a povinnosti účastníkov a pravidlá
súťaže.
1. Usporiadateľ a sprostredkovateľ súťaže
1.1. Usporiadateľom a vyhlasovateľom propagačnej súťaže „Kocúrikova kľúčenka“
(ďalej len „súťaž“) je spoločnosť SAVENCIA Fromage & Dairy Czech Republic, a. s., so
sídlom BB C, building BETA, Vyskočilova 1481/4, Michle, Praha 140 00, Česká republika,
IČ: 44965117,, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe,
oddiel B, vložka 22154 (ďalej len „usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá
súťaže (ďalej len „pravidlá“).
1.2. Usporiadateľ poveruje zabezpečením súťaže spoločnosť TRIAD Advertising, s.r.o.,
Na bojišti 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 24285358,, zapísanú v obchodnom
registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 192926 (ďalej len
„sprostredkovateľ“). Tam, kde pravidlá súťaže stanovujú alebo umožňujú
usporiadateľovi vykonávanie nejakej činnosti, môže túto činnosť za usporiadateľa
vykonávať sprostredkovateľ.
1.3.

Usporiadateľ môže zabezpečením súťaže poveriť ďalšie subjekty.
2. Cieľ súťaže

2.1. Cieľom súťaže je propagácia obchodnej značky usporiadateľa formou
marketingovej komunikácie s účastníkmi súťaže (ďalej tiež ako „súťažiacimi“), a to aj po
skončení súťaže.
3. Predmet súťaže
3.1. Predmetom súťaže je losovanie o obmedzený a vopred daný počet Bluetooth
kľúčeniek – 500 ks.
4. Trvanie a pôsobnosť súťaže
4.1. Súťaž bude prebiehať v priebehu 6 týždňov, a to od 1. 4. 2020, 0:00 do 13. 5. 2020,
23:59 vrátane. Súťažný formulár odoslaný po polnoci po skončení súťaže nebude
zaradený do súťažného losovania.
4.2. Súťaž prebieha na webových stránkach www.pribinacek.cz a www.pribinacek.sk
(ďalej tiež ako „súťažné stránky“).

5. Vymedzenie účastníkov súťaže
5.1. Za súťažiaceho sa na účely týchto pravidiel považuje každá fyzická osoba:
-

ktorá v deň začiatku súťaže dosiahla vek 18 rokov,

-

ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
a) zamestnancov usporiadateľa a jemu blízkych osôb v zmysle ust. § 22
zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „občiansky zákonník“);
b) zamestnancov sprostredkovateľa a jemu blízkych osôb v zmysle ust. § 22
zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „občiansky zákonník“).

5.2. V prípade, že sa výhercom stane osoba uvedená v bode 5.1. písm. a) a/alebo b) alebo
osoba, ktorá nesplní aspoň jednu z podmienok súťaže tak, ako je uvedené v ustanovení
bodu 5.1, výhra jej nebude odovzdaná.
5.3. V prípade, že výhra bude osobe uvedenej v článku 5., bod 5.2. pravidiel odovzdaná,
táto osoba je povinná bezodkladne vrátiť výhru usporiadateľovi na základe písomnej
výzvy usporiadateľa, prípadne nahradiť usporiadateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry.
O novom výhercovi výhry bude rozhodnuté na základe dodatočného losovania podľa
bodu 7.7.
6. Podmienky súťaže
6.1. Súťažiaci odošle prostredníctvom súťažného formulára na súťažnej stránke
požadované kontaktné údaje a údaje o nákupe 3 súťažných produktov obchodnej značky
Pribináček, pričom nákup minimálne 3 súťažných produktov musí byť uskutočnený
počas 1 nákupu, t. j. všetky 3 súťažné produkty budú na 1 účtenke (týka sa to všetkých
produktov, teda: Pribináček vanilkový 80 a 125 g, Pribináček kakaový 80 a 125 g,
Pribináček smotanový 80 a 125 g, Pribináček karamelový 80 g, Pribináček kokosový
125 g, Pribináček čučoriedkový 125 g, Pribináček výhodné balenie vanilka 4 x 80 g,
Kapsík vanilka, Kapsík kakao, Mixík kakao-vanilka 80 a 125 g, Mixík karamel-vanilka
80 a 125 g, Mixík kakao-kokos 125 g, Zmrzka vanilka, Piškotík čokoláda, Piškotík jahoda
a Piškotík broskyňa)* (ďalej tiež „súťažné produkty“). Týka sa to aj produktov bez
súťažného balenia.
6.2. Odoslaním súťažného formulára sa súťažiaci zaradí do súťaže a zúčastní sa
losovania o výhru.
6.3. V prípade, že súťažiaci zakúpil 3 a viac súťažných produktov viackrát, môže daný
formulár počas trvania súťaže odoslať za každý takýto nákup. Každý súťažiaci sa teda
môže prihlásiť do súťaže počas jej trvania viackrát, a to podľa počtu nákupov
obsahujúcich 3 a viac produktov. Jeden nákup 3 a viacerých súťažných produktov sa dá
použiť na odoslanie súťažného formulára len raz.
6.4. Súťažiaci je povinný uschovať si účtenku za nákup, na základe ktorého odoslal
súťažný formulár. Ak súťažiaci odoslal viacero súťažných formulárov na základe
viacerých nákupov, je povinný si uschovať všetky takéto účtenky. V prípade, že súťažiaci

takúto účtenku k nákupu nemá a na vyzvanie usporiadateľa ju nepredloží, stráca nárok
na výhru.
6.5.

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je:
a) nákup aspoň 3 súťažných produktov a odoslanie kontaktných údajov a údajov
o nákupe prostredníctvom súťažného formulára na súťažnej stránke;
b) zadanie platného mena, priezviska, e-mailu, dátumu a času nákupu a názvu
predajne;
c) udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

6.6. Všetky údaje budú spracúvané v súlade s čl. 9 tohto štatútu. Súťažiaci, ktorý
nepovolí prístup ku všetkým predpísaným údajom, nebude zaradený do súťaže
a losovania. V prípade, že súťažiaci následne svoj súhlas so spracúvaním údajov
stanoveným v bode 6.5. odvolá, bude zo súťaže vyradený.
6.7. Súťažiaci majú zakázané používať akékoľvek automatické skripty a ovplyvňovať
priebeh súťaže spôsobom odlišným od tých, ktoré dovoľujú pravidlá súťaže.
6.8. Ak usporiadateľ získa dôvodné podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé
konanie súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla k výhre, alebo ak dôjde
k takémuto konaniu, súťažiaci bude zo súťaže vylúčený. Usporiadateľ si vyhradzuje právo
pri podozrení na porušenie pravidiel zo strany súťažiaceho vyradiť tohto súťažiaceho bez
predchádzajúceho upozornenia z losovania.
6.9. Po ukončení súťaže bude vylosovaných 500 výhercov, ktoré bude následne
usporiadateľ kontaktovať a požiada ich o predloženie účtenky na preukázanie nákupu
3 a viacerých súťažných produktov.
6.10. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel počas trvania súťaže.
Zmenené pravidlá je usporiadateľ povinný bezodkladne po vykonanej zmene zverejniť na
súťažnej stránke.
6.11. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré by im mohli vzniknúť
v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži.
7. Výhry a systém ich pridelenia
7.1. Súťažiaci, ktorí sa zapojili do súťaže, splnili podmienky a dodržali všetky pravidlá,
môžu v losovaní získať túto výhru: „Kocúrikova Bluetooth kľúčenka“ (textilná šnúrka na
krk, krúžok na kľúče, gumový prívesok, značkový Bluetooth tracker).

↑ Vyobrazenie podoby výhry (kľúče nie sú súčasťou výhry)

7.2.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výhry v súťaži.

7.3. Výhercom súťaže sa môže stať súťažiaci, ktorý splnil všetky nižšie uvedené
podmienky:
a) súťažiaci splnil k dňu, keď sa zapojil do súťaže, všetky podmienky na účasť
v súťaži;
b) súťažiaci nebol k dňu, keď sa zapojil do súťaže, zo súťaže vylúčený;
c) súťažiaci sa stal výhercom v súlade so štatútom súťaže, teda odoslal minimálne
jeden platný súťažný formulár a bol v rámci súťaže vylosovaný ako výherca
a potom bol schopný predložiť platnú účtenku so zodpovedajúcimi informáciami
týkajúcimi sa dátumu, času a miesta nákupu tak, aby boli totožné s tými, ktoré
zadal do súťažného formulára;
d) súťažiaci poskytol vyhlasovateľovi súčinnosť podľa tohto štatútu.
7.4. Po ukončení súťaže bude vopred daný počet výhercov, a to zo všetkých platných
odoslaných formulárov počas trvania súťaže.
7. 5. Losovanie prebehne v deň nasledujúci po dni ukončenia súťaže, t. j. dňa
14. 5. 2020. Vyhlásenie výhercov prebehne do 48 hodín od losovania podľa tohto bodu,
a to na súťažných stránkach.
7.6. Usporiadateľ bude výhercov kontaktovať na e-mailovú adresu, ktorú výherca
uviedol v súťažnom formulári, a to do 14 dní odo dňa vyhlásenia výhercov podľa
bodu 7.5. Usporiadateľ bude od výhercu požadovať predloženie platnej účtenky za nákup,
na základe ktorého bol odoslaný súťažný formulár, a poskytnutie adresy, na ktorú bude
usporiadateľ odosielať výhru. V prípade, že výherca na e-mail usporiadateľa nezareaguje

do 7 dní alebo nebude schopný predložiť platnú účtenku za nákup, na základe ktorej bol
odoslaný súťažný formulár, výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá.
7.7.
V prípade, že výherca z nejakého usporiadateľom stanoveného dôvodu stratí
nárok na výhru, bude namiesto neho dodatočne vylosovaný nový výherca, a to do 7 dní
odo dňa, kedy usporiadateľ určil celkový počet pôvodných výhercov, ktorí stratili nárok
na výhru. Nového výhercu bude usporiadateľ kontaktovať do 14 dní odo dňa vylosovania
náhradníkov emailom. V prípade, že výherca na e-mail usporiadateľa nezareaguje do
7 dní alebo nebude schopný predložiť platnú účtenku za nákup, na základe ktorej bol
odoslaný súťažný formulár, výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá. V prípade, že
nový výherca, ktorý bol stanovený na základe dodatočného losovania, z nejakého
usporiadateľom stanoveného dôvodu stratí nárok na výhru, výhra prepadne.
7.8. Výsledky súťaže sú konečné a nie je možné sa voči nim odvolať. V sporných
prípadoch si usporiadateľ vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.
7.9. Na výhru nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 2874 zákona č. 89/2012
Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení, nie je možné výhru vymáhať (ani
prostredníctvom súdu). Výherca môže výhru postúpiť inej osobe len so súhlasom
usporiadateľa.
7.10. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky
stanovené pre danú výhru boli splnené, alebo nie. Výhru nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí
nesplnili, čo i len čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.
7.11. Ak výherca prejaví nesúhlas so získaním výhry, vzdá sa výhry, odoprie svoj súhlas,
resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, stráca nárok na výhru a bude
namiesto neho dodatočne vylosovaný nový výherca podľa bodu 7.7.
7.12. Výhra bude výhercovi odoslaná zásielkovou službou najneskôr do 31. 8. 2020, ak
sa usporiadateľ s výhercom nedohodne inak. Ak bude výherca určený na základe
dodatočného losovania, môže sa lehota odoslania primerane predĺžiť. Usporiadateľ
nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím alebo
neprijatím výhry.
8. Oznámenie výhry
8.1. Zoznam výhercov bude v lehote podľa bodu 7.5. zverejnený na súťažných
stránkach.
8.2. Usporiadateľ bude výhercov kontaktovať na e-mailovú adresu, ktorú výherca
uviedol v súťažnom formulári, a to do 14 dní odo dňa vyhlásenia výhercov podľa bodu 7.5
a bodu 7.7.
9. Osobné údaje
9.1. Súťažiaci (ďalej tiež ako „subjekt údajov“) poskytuje svojím zapojením sa do
súťaže usporiadateľovi (ďalej tiež ako „správca“) tieto svoje osobné údaje: meno,
priezvisko, e-mail. Od výhercu sa môže vyžadovať aj adresa a telefónne číslo na účel
efektívneho odovzdania výhry. (ďalej tiež ako „osobné údaje“).
9.2. Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnuté osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie
práv a povinností vyplývajúcich z jeho účasti v súťaži a súťažiaci berie na vedomie, že
usporiadateľ bude na tento účel spracúvať poskytnuté osobné údaje v zmysle zákona
č. 110/2019 Zb., o spracúvaní osobných údajov, v platnom znení (ďalej len ako „zákon

o spracúvaní osobných údajov“), a tiež v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, v platnom
znení, (ďalej len ako „GDPR“), konkrétne v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a b) GDPR. Podľa
čl. 6 ods. 1. písm. a) GDPR je spracúvanie osobných údajov v zodpovedajúcom rozsahu
zákonné, ak subjekt údajov vyjadril súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na
jeden alebo viaceré konkrétne účely. Podľa čl. 6 ods. 1. písm. b) GDPR je spracúvanie
osobných údajov v zodpovedajúcom rozsahu zákonné, ak je spracúvanie nevyhnutné na
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov.
9.3. Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov
na súťažných stránkach (www.pribinacek.cz a www.pribinacek.sk) v prípade, že sa stane
výhercom.
9.4. Súťažiaci, ktorý v rámci súťažného formulára zaklikne nepovinné začiarkovacie
pole týkajúce sa súhlasu so zasielaním marketingových oznámení, súhlasí so spracúvaním
svojich osobných údajov usporiadateľom na účel odosielania marketingových
a obchodných oznámení usporiadateľa.
9.5.

Súťažiaci poskytuje svoje osobné údaje vedome a dobrovoľne.

9.6. Usporiadateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje výhradne na stanovený účel
na neobmedzené obdobie, najdlhšie však do výslovného odvolania súhlasu zo strany
súťažiaceho. Aj po odvolaní súhlasu zo strany súťažiaceho je však usporiadateľ
oprávnený spracúvať osobné údaje v rozsahu, v ktorom je oprávnený ich spracúvať podľa
čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
9.7. Súťažiaci má právo vyžadovať od usporiadateľa na základe písomnej žiadosti
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o súťažiacom spracúvané, a prípadne akým
spôsobom. Za písomnú žiadosť sa považuje žiadosť prostredníctvom e-mailu na e-mail
usporiadateľa: info@savencia-fd.info .
9.8. Súťažiaci má v zmysle príslušných ustanovení zákona o spracúvaní osobných
údajov a v nadväznosti na čl. 12, čl. 15, čl. 17, čl. 18, čl. 19, čl. 20 a čl. 34 GDPR právo
vyžadovať od usporiadateľa najmä:
•

vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov súťažiaceho, ktoré sú
predmetom spracúvania, účel ich spracúvania, plánované obdobie, počas ktorého
budú osobné údaje uložené;

•

opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

•

likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania pominul; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, súťažiaci môže požiadať
o ich vrátenie;

•

likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo
k porušeniu zákona;

•

blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím jeho
platnosti, ak vyhlasovateľ spracúva údaje na základe súhlasu súťažiaceho;

•

vymazanie osobných údajov, ak sú splnené podmienky čl. 17 GDPR.

9.9. Súťažiaci môže vzniesť písomnú námietku proti spracúvaniu svojich osobných
údajov.
9.10. Súťažiaci môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov
a ich využívaním v rozsahu, v akom sú usporiadateľom z titulu poskytnutia súhlasu
súťažiaceho spracúvané, a to podobným spôsobom, akým súťažiaci svoj súhlas poskytol.
9.11. Súťažiaci je oprávnený v prípade pochybností o zákonnosti spracúvania osobných
údajov podať v súlade s § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, návrh
na preskúmanie spracovania osobných údajov, a to na Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava).
9.12. Usporiadateľ je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov
sprostredkovateľa v zmysle zákona o spracúvaní osobných údajov a GDPR.
Sprostredkovatelia majú povinnosť dodržiavať všetky relevantné ustanovenia zákona
o spracúvaní osobných údajov a súvisiacich predpisov a GDPR. V takom prípade
usporiadateľ ako správca prehlasuje, že uzatvorí (alebo má uzatvorenú) zmluvu so
sprostredkovateľom podľa čl. 28 GDPR.
9.13. Usporiadateľ si vyhradzuje právo údaje upraviť alebo zlikvidovať v prípade ich
očividnej nesprávnosti.
9.14. Usporiadateľ prehlasuje, že osobné údaje súťažiacich nebudú poskytované tretím
stranám s výnimkou tých, ktorým súťažiaci udelí na tento účel špeciálny písomný súhlas,
a s výnimkou sprostredkovateľa, ktorý spravuje súťaž.
9.15. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté
osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.
9.16. Súťažiaci svojím zapojením do súťaže potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami
spracúvania svojich osobných údajov a že mal k dispozícii všetky potrebné informácie
podľa zákona o spracúvaní osobných údajov a GDPR.
9.17. Súťažiaci svojím zapojením sa do súťaže bezvýhradne súhlasí s uvedenými
pravidlami súťaže.
9.18. V prípade akýchkoľvek nejasností je znenie jednotlivých právnych predpisov
citovaných v pravidlách dostupné na: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

10. Zvláštne ustanovenia
10.1. Keďže hodnota jednotlivej výhry nepresahuje čiastku 10.000,- Kč, výhra je
v súlade s § 4 písm. f) bod 3 zákona č. 586/1992 Zb., Zákon Českej národnej rady
o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov, oslobodená od dane z príjmov.
10.2. Usporiadateľ nezodpovedá za daňové povinnosti vyplývajúce z výhry podľa
príslušných daňových predpisov.
10.3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa
súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si právo súťaž aj jej pravidlá kedykoľvek
obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť.
10.4. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie
usporiadateľa konečné a záväzné.

10.5. Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými súťažiacimi.
10.6. Usporiadateľ nie je zodpovedný za nefunkčnosť telefonických liniek, zariadení,
siete, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje on sám (či prípadne
prevádzkuje len prostredníctvom tretích osôb).
10.7. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou
peňažnej alebo inej kompenzácie.
10.8. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej
právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
10.9. Súťaž nie je hazardná hra v zmysle zákona č. 186/2016 Zb., Zákon o hazardných
hrách, v platnom znení.
11. Všeobecné záverečné ustanovenia
11.1. Svojím zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas s tým, že sa budú
riadiť oficiálnymi pravidlami súťaže zahrnutými v tomto štatúte.
11.2. Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami
českého právneho poriadku, najmä ustanoveniami občianskeho zákonníka, teda zákona
č. 89/2012 Zb., v platnom znení.
11.3. Štatút súťaže bol spísaný a vyhlásený v Prahe, dňa 31. 3. 2020 a bude dostupný
k nahliadnutiu na súťažných stránkach (www.pribinacek.cz a www.pribinacek.sk) po celé
obdobie trvania súťaže.
11.4. Usporiadateľ súťaže zabezpečuje overovanie vecnej správnosti a priebeh súťaže
v súlade so štatútom.

