Pravidlá súťaže
„Vyhraj raňajky Danone pre svoj tím“
Zmyslom tohto dokumentu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej
"Výzva #DnesBezMasa" (ďalej len "súťaž"). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom,
ktorý
záväzne
upravuje
podmienky
uvedenej
súťaže
vo
vzťahu
k spotrebiteľom.
Tieto pravidlá môžu byť na základe rozhodnutia usporiadateľa zmenené formou
písomných číslovaných dodatkov. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach
a pravidlách súťaže, bude to zverejnené na adrese www.danone.sk,
www.danone.cz.
1. Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť DANONE, spol. s r.o., so sídlom Prievozská
4, Bratislava 821 09, Slovenská republika, IČO: 31 344 275, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 50097/B (ďalej len
"usporiadateľ").
2. Termín a miesto súťaže
Súťaž prebieha v období od 12. 4. 2021 00:00:00 do 10. 5. 2021 23:59:59 vrátane
(ďalej len "doba trvania súťaže") na území Českej republiky a Slovenskej republiky.
Tieto pravidlá upravujú súťaž, ktorá prebieha na území Slovenskej republiky
a Českej republiky (ďalej len "miesto konania súťaže"). Usporiadateľom súťaže na
území
Slovenskej
republiky
a Českej
republiky
je
spoločnosť
DANONE, spol. s. r. o. Výhry a vyhodnotenie súťaže sú spoločné pre Českú
a Slovenskú republiku.
3. Komu je súťaž určená?
Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba - spotrebiteľ starší ako 18 rokov
s doručovacou adresou a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
alebo Českej republiky (ďalej len "záujemca"). Účastníkom súťaže sa stane osoba
spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcej vete.
Tejto súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere
k usporiadateľovi súťaže či spolupracujúcim spoločnostiam či podnikajúcim
fyzickým osobám, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle § 116 zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami
súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola
z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá
nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.

4. Pravidlá súťaže
Súťažiaci sa platne zúčastní súťaže tak, že v dobe trvania súťaže po vyhlásení
výzvy na sociálnej sieti Facebook na oficiálnom profile Danone & Nutricia CZ SK
formou príspevku (videa) publikuje fotografiu bezmäsitého pokrmu do komentára
daného príspevku s označením #DnesBezMasa.
4.1 Výhercom výhry sa stáva ten, kto splní tieto podmienky:
4.1.1. Publikuje fotografiu svojho pracovného tímu do komentára súvisiaceho
príspevku s výzvou pre daný týždeň a bude vyžrebovaný usporiadateľom súťaže
v termíne do 15.5.2021.
4.1.2. Po kontaktovaní usporiadateľom bude reagovať na správu najneskôr
do 48 hodín a poskytne informácie o adrese a kontaktné informácie
pre doručenie výhry.
Ak súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný, nebude reagovať na správu od usporiadateľa
najneskôr do 48 hodín od jej doručenia, jeho výhra bez náhrady prepadá.
5. Výhra v súťaži
Výhrou v súťaži je balík výživového poradenstva na mieru od nehladu.cz. (ďalej aj
ako "výhra" alebo "balík")
•
•

•
•

Do súťaže sú vložené 3 ks tejto výhry, t.j. 1 ks tejto výhry pre každého z troch
výhercov.
Výherca vyhráva balík výživového poradenstva na mieru od nehladu.cz.,
ktorý zabezpečí usporiadateľ súťaže. Ďalšie informácie o výhre a pravidlá
pre čerpanie výhry budú výhercovi oznámené pri odovzdaní a uplatnení
výhry.
Výhra musí byť odovzdaná výhercovi najneskôr 5 dní od ukončenia súťaže.
Upozorňujeme, že výhercom sa môže stať iba osoba staršia ako 18 rokov výhra bude odovzdaná len osobe nad 18 rokov.

6. Daň z výhry

V súvislosti s výhrou súťažiaci berie na vedomie, že výhra nepresiahne 350 eur
a teda nie je v zmysle príslušných právnych predpisov výherca povinný zdaniť výhru
za podmienok uvedených v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom
a účinnom znení.
7. Oznámenie a odovzdanie výhier
Pre oznámenie výhier a dohodnutie prevzatia výhry, bude usporiadateľ kontaktovať
výhercu na jeho osobný profil, z ktorého bol komentár s fotkou publikovaný v súlade

s bodom 4.1 týchto pravidiel, kde s ním bude dohodnutý spôsob odovzdania výhry.
Výhra bude výhercovi odovzdaná buď osobne na základe písomného preberacieho
protokolu alebo poštou. Spôsob odovzdania výhry bude predmetom dohody medzi
usporiadateľom a výhercom. Výhra bude výhercovi odovzdaná po splnení pravidiel
stanovených pre získanie výhry.
Krstné meno, ktoré výherca uvedie vo svojom komentári s fotkou, bude zároveň
zverejnené na adrese https://www.facebook.com/DanoneNutriciaCZSK/.
Každý účastník svojou účasťou v súťaži udeľuje svoj výslovný súhlas na použitie
fotografie a receptu zverejnených ním v komentári na účely usporiadateľa spojené
s touto súťažou a pre potreby vytvorania Knihy flexitariánskych receptov.
Výherca nemá nárok na inú výhru než na výhru uvedenú v týchto pravidlách ani na
akékoľvek iné protiplnenie.
Usporiadateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú používaním výhry.
8. Všeobecné podmienky
Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže
a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Usporiadateľ si vyhradzuje
právo nahradiť výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, prípadne
aj meniť podmienky odovzdávania výhier.
Účasťou v tejto súťaži berie súťažiaci na vedomie, že jeho osobné údaje budú
spracúvané v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo (ďalej len "osobné
údaje súťažiacich") usporiadateľom ako prevádzkovateľom za účelom realizácie
a vyhodnotenia súťaže a odoslania výhry v súťaži; v prípade výhercov budú
spracúvané tieto osobné údaje: meno a priezvisko, emailová adresa, doručovacia
adresa, telefónne číslo. Právnym základom na spracovanie osobných údajov
súťažiacich v rámci tejto súťaže sú oprávnené záujmy usporiadateľa v súlade s čl.
6 bod 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).
Poskytnutie osobných údajov súťažiacich zo strany súťažiaceho je zmluvnou
požiadavkou bez splnenia ktorej sa nebude môcť súťažiaci súťaže zúčastniť
a usporiadateľ nebude schopný zabezpečiť riadny priebeh súťaže. Osobné údaje
súťažiacich budú spracúvané po dobu trvania súťaže a 60 dní po jej skončení.
Oprávnené záujmy usporiadateľa spočívajú v záujme usporiadateľa na riadnom
vyhodnotení súťaže, kontrole splnenia pravidiel súťaže a na odovzdaní výhier ako
aj na preukázaní splnenia pravidiel súťaže v prípade kontroly zo strany dozorných
orgánov. Právnym základom spracúvania osobných údajov výhercov je plnenie
zmluvy v súlade s čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia a plnenie zákonnej povinnosti
usporiadateľa v súlade s čl. 6 bod 1 písm. c) Nariadenia (napr. povinností
vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve, zákona o archívnictve a pod). Poskytnutie
osobných údajov rozsahu uvedenom vyššie súťažiacim je povinné, bez poskytnutia
osobných údajov nie je možné sa zúčastniť súťaže a súťaž vyhodnotiť a v prípade
výhercu by nebolo možné doručiť výhru. Osobné údaje výhercov budú spracúvané
po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi (zákon o účtovníctve).

Usporiadateľ je v zmysle Nariadenia prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných
údajov.
Osobné údaje poskytnuté súťažiacim bude spracovávať usporiadateľ
a ďalej môžu tieto údaje v nevyhnutnom rozsahu spracovávať ako sprostredkovateľ
marketingová spoločnosť poverená usporiadateľom súťaže, a to spôsobom
obvyklým pre zabezpečovanie súťaží, doručovateľská spoločnosť, dodávatelia
IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia.
Každý súťažiaci má ako dotknutá osoba nasledujúce práva:
- právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého od usporiadateľa môže
získať informácie, či sú jeho osobné údaje spracúvané, za akým účelom, aký
je rozsah údajov, ktoré sú spracovávané, a komu boli tieto údaje prípadne
sprístupnené,
- právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov, príp. doplnenie
neúplných údajov,
- právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracovania,
alebo ak sú osobné údaje spracovávané nezákonne,
- právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov,
- právo na prenosnosť údajov, podľa ktorého môže získať osobné údaje,
ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď
pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
- právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, prípadne proti
profilovaniu,
- právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov, v prípade porušenia práv súťažiaceho, ktoré mu plynú
z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.
Súťažiaci je ako dotknutá osoba oprávnený uplatniť svoje vyššie uvedené práva cez
kontaktný formulár na webových stránkach www.danone.cz/gdprochrana.html.
Usporiadateľ ustanovil zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorú
je taktiež možné kontaktovať cez kontaktný formulár na webových stránkach
www.danone.cz/gdprochrana.html.
Výherca berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že usporiadateľ súťaže
je oprávnený použiť bezplatne krstné meno a názov pracovného tímu na stránke
https://www.facebook.com/DanoneNutriciaCZSK/ a to po dobu 60 dní od ukončenia
súťaže.
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť či upraviť podmienky
a pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž zrušiť, prerušiť, skrátiť či odložiť alebo
predĺžiť dobu trvania súťaže.
Usporiadateľ súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži
a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke
so súťažou spojenou. Usporiadateľ súťaže má právo bez možnosti odvolania
vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže v prípade, že by takýto súťažiaci
porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa

získať výhry podvodným jednaním či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré
meno usporiadateľa alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady
nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť. Rozhodnutie
usporiadateľa je konečné.
Usporiadateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich
poškodenie, omeškanie či stratu počas prepravy. V prípade, že sa niektorú z výhier
nepodarí doručiť bez zavinenia na strane usporiadateľa, prepadá táto výhra
usporiadateľovi, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.
Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát
akýmikoľvek elektronickými prostriedkami.
Prípadné ďalšie informácie získa každý súťažiaci u usporiadateľa na tel. čísle
+ 421 918 397 374 v pracovné dni od 08:00 do 17:00 hod.
O súťaži informuje stránka https://www.facebook.com/DanoneNutriciaCZSK/
Výherná listina bude k dispozícii u usporiadateľa a na uvedenej stránke.
Jediné podrobné platné pravidlá v ich plnom znení sú po dobu trvania súťaže
zverejnené
v
elektronickej
podobe
na
stránke
usporiadateľa
https://www.facebook.com/DanoneNutriciaCZSK/.
V Bratislave, dňa 9.4.2021

