
Pravidlá súťaže "Vyhrajte 10x Hami za 3 000 Kč alebo 125 EUR“ 

 

Zmyslom tohto dokumentu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej „Vyhrajte 10x Hami za 3 000 Kč alebo 125 

EUR“ (ďalej len "súťaž").  

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom v 

Slovenskej republike, zatiaľ čo verziu pre spotrebiteľov v Českej republike nájdete na webovej stránke 

www.klubmaminek.cz/soutez. 

 

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.klubmaminek.cz/soutez. 

 

1. Usporiadateľ a technický správca súťaže 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Danone a.s., so sídlom V parku 2294/2, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 

45272972, zapísaná v obchodnom registri Mestského súd v Prahe, oddiel B, vložka 1514 (ďalej len "usporiadateľ").  

 

Technický servis súťaže zabezpečuje: Danone a.s., so sídlom V parku 2294/2, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 

45272972, zapísaná v obchodnom registri Mestského súd v Prahe, oddiel B, vložka 1514 (ďalej len "technický správca"). 

Horúca linka technického správcu: 0800 444 004, nebo e-mail: info@klubmaminek.cz. 

 

2. Termín a miesto súťaže 

V online obchode Alza dostupnom na adrese Alza.cz a Alza.sk spoločnosti Alza.cz a.s., so sídlom  

Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440, zapísaná v obchodnom registri Mestského súd v Prahe, 

oddiel B, vložka 8573, na území Slovenskej republiky a Českej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže “) v období od 01. 

02. 2023 00:00:01 do 28. 02. 2023 23:59:59 (ďalej len „doba trvania súťaže “).  

3. Komu je súťaž určená ? 

 
Táto súťaž je určená všetkým fyzickým osobám - spotrebiteľom starším ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Českej 

a Slovenskej republiky. 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  (ďalej len „Občiansky zákonník“). 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. V prípade, že sa niektorá z vyššie uvedených 

vylúčených osôb stane výhercom v súťaži, stráca nárok na výhru a výhra jej nebude udelená (ďalej len „súťažiaci“, „účastník“ 

alebo „účastník súťaže“). 

4. Pravidla súťaže 

Súťažiaci sa platne zúčastňujú na súťaži tým, že: 

 

1. spĺňa podmienky účasti na súťaži stanovené v článku 3 vyššie, 

2. zakúpi si počas doby trvania súťaže a v mieste konania súťaže výrobky Hami v ľubovoľnej kombinácii v súhrnnej 

hodnote minimálne 299 Kč alebo 12 EUR (ďalej len "súťažné výrobky") a získa od predajcu účtovný doklad alebo 

potvrdenie o tomto nákupe (ďalej len "súťažný nákup"). Pre vylúčenie pochybností sa týmto stanovuje, že na 

preukázanie súťažného nákupu, ktorý spĺňa podmienky týchto pravidiel, je možné použiť len originály 

pokladničných dokladov z elektronickej registračnej pokladnice, z ktorých je zrejmé, že príslušný súťažný nákup bol 

uskutočnený (ďalej len "súťažný doklad").  
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3. následne, opäť počas doby trvania súťaže, súťažiaci navštívi webovú stránku www.klubmaminek.cz/soutěž (ďalej 

len "webová stránka súťaže"), kde do registračného formulára (ďalej len "formulár súťaže ") úplne a pravdivo vyplní 

nasledujúce údaje:   

- vaše meno a priezvisko, 

- platnú e-mailovú adresu, 

- platný telefónny kontakt,  

- uveďte číslo súťažného dokladu, 

- dátum nákupu uvedený na súťažnom doklade, 

- potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami tejto súťaže, a ďalej potvrdzuje, že bol informovaný o spracovaní 

osobných údajov podľa článku 8 týchto pravidiel, a potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov, a odošle súťažný 

formulár technickému správcovi súťaže prostredníctvom funkcií webovej stránky súťaže.  

 
4. Doručením kompletne a riadne vyplneného súťažného formulára technickému správcovi sa potvrdenie o účasti v 

súťaži so súťažným kódom (alebo účastník) zaregistruje do súťaže (ďalej len "registrácia do súťaže") a účastník sa 
stáva súťažiacim. Potvrdenie o platnej registrácii bude účastníkovi zaslané na zadanú e-mailovú adresu. 
 

5. Účastník (alebo súťažiaci) sa môže zúčastniť súťaže opakovane. Každý jednotlivý súťažný doklad môže jeden 

účastník (alebo súťažiaci) zaregistrovať len raz. Aby sa predišlo pochybnostiam, je stanovené, že súťažný doklad za 

súťaž môže v jednom čase zaregistrovať len jeden účastník. V prípade, že jeden súťažný doklad zaregistruje viac ako 

jeden účastník súťaže (alebo súťažiaci) v rozpore s týmito pravidlami, podmienku preukázania kúpy v súťaži splní 

len ten účastník súťaže (alebo súťažiaci), ktorý riadne a včas doručí originál súťažného dokladu v súlade s článkom 

7 týchto pravidiel; všetky ostatné registrácie budú zamietnuté. Súťažný kód je možné počas súťaže zadať len raz. 

Zároveň môže účastník (alebo súťažiaci) v jeden deň počas obdobia súťaže vykonať maximálne desať (10) súťažných 

registrácií. Ďalšie registrácie, dokonca aj s údajmi z iného potvrdenia o súťaži, je možné vykonať len v nasledujúci 

kalendárny deň. V prípade, že sa účastník (alebo súťažiaci) pokúsi zaregistrovať päťkrát po sebe s nesprávnym, už 

použitým, neplatným alebo neexistujúcim súťažným kódom zo zakúpeného súťažného produktu, jeho možnosť 

registrácie bude zablokovaná na 24 hodín od jeho posledného pokusu o registráciu. V prípade, že sa účastník (alebo 

súťažiaci) pokúsi desaťkrát po sebe zadať nesprávny, už použitý, neplatný alebo neexistujúci súťažný kód zo 

zakúpeného súťažného produktu, bude mu zablokovaný vstup do súťaže po zvyšok obdobia súťaže a nebude sa 

môcť ďalej zúčastniť súťaže. 

 

6. Každý jednotlivý účastník (alebo súťažiaci) môže do súťaže uviesť len jednu e-mailovú adresu a jedno telefónne 

číslo. V prípade, že sa zistí opak, môže byť účastník/súťažiaci vylúčený z súťaže pre porušenie pravidiel súťaže. 

7. DÁTUM PREDLOŽENIA KONKRÉTNEHO SÚŤAŽNÉHO FORMULÁRA MUSÍ BYŤ ROVNAKÝ ALEBO NASLEDUJÚCI PO 

DÁTUME SÚŤAŽNÉHO NÁKUPU USKUTOČNENÉHO POČAS OBDOBIA SÚŤAŽE, ČAS PREDLOŽENIA KONKRÉTNEHO 

SÚŤAŽNÉHO FORMULÁRA MUSÍ NASLEDOVAŤ PO ČASE SÚŤAŽNÉHO NÁKUPU.  

5. Mechanika  

Žrebovanie výhercu sa uskutoční po skončení súťaže do 10 pracovných dní. Celkovo bude vyžrebovaných 10 výhercov. Okrem 

výhercov bude súčasne vyžrebovaný aj jeden náhradník (za každého výhercu), ktorý sa stane platným výhercom v prípade, 

že pôvodný výherca nesplní aspoň jednu zo stanovených podmienok súťaže.  

Žrebovanie výhercov sa uskutoční náhodným výberom z databázy platne zaregistrovaných súťaží v Českej republike a 

Slovenskej republike. Žrebovanie sa uskutoční za prítomnosti dvojčlennej odbornej komisie zloženej zo zamestnancov 

usporiadateľa súťaže. 

6. Výhra v súťaži 

Výhrou v súťaži je 10x dodávka dobrôt Hami v celkovej hodnote 3145,20 Kč / 125,88 EUR. Každá výhra zahŕňa: 

− 5x Hami mliečna kaša 210 g v hodnote 94,90 Kč / 3,79 EUR 

− 4x Hami mliečna kaša 225 g v hodnote 94,90 Kč / 3,79 EUR  

− 2x Hami mliečko s kašou 4x250 ml v hodnote 139,90 Kč / 5,99 EUR 

− 6x Hami sušienky 180 g v hodnote 69,90 Kč / 2,59 EUR 
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− 6x Hami Disney kapsička 110 g v hodnote 39,90 Kč / 1,85 EUR 

− 3x Hami príkrm 200 g v hodnote 49,90 Kč / 1,99 EUR 

− 3x Hami BIO príkrm 190 g v hodnote 59,90 Kč / 2,19 EUR  

− 6x Hami príkrm 250 g v hodnote 54,90 Kč / 2,19 EUR  

− 5x Hami príkrm v tanieriku 230g v hodnotě 74,90 Kč / 2,79 EUR 

− 8x Hami BIO chrumky v hodnote 39,90 Kč / 1,69 EUR 
Podrobná podoba ceny sa môže upraviť podľa aktuálnej dostupnosti sortimentu. Jeho hodnota musí vždy prevyšovať 
súhrnnú hodnotu 3000 Kč / 125 EUR.  

 
V prípade, že sa do súťaže platne neprihlási dostatočný počet súťažiacich, aby bolo možné rozdeliť všetky ceny, všetky 
nerozdelené ceny prepadnú v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití. 

 
Ak účastník súťaže nedoručí usporiadateľovi súťaže fotografiu alebo sken dokladu o súťažnom nákupe, ktorým sa stal 
výhercom v súťaži, spĺňajúci podmienky týchto pravidiel (tj. najmä doklad: so zhodnými dátumami, s rovnakým číslom 
účtenky, ktoré bolo uvedené v registračnom formulári, preukazujúci súťažný nákup) do 3 pracovných dní od vyhlásenia výhry, 
bude zo súťaže vyradený a na jeho miesto nastúpi súťažiaci, ktorý bol vybraný ako náhradník.  

 
Usporiadateľ ani technický správca súťaže nenesú zodpovednosť za technické problémy správcu siete. 

 
Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť ani žiadať o inú výhru, ako je cena určená usporiadateľom súťaže. 

 

7. Oznámenie a odovzdanie cien  

 

Usporiadateľ bude kontaktovať výhercov (na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v registračnom formulári súťaže, alebo 
telefonicky) najneskôr piaty pracovný deň po vyžrebovaní výhercov. Podmienkou vydania výhry je zaslanie skenu/fotografie 
súťažnej faktúry, na základe ktorej sa súťažiaci stal výhercom súťaže, na doručovaciu adresu súťažiaceho, ako odpoveď na 
výherný e-mail, s predmetom "Gratulujeme! Vyhrávaš Hami za 3 000 Kč/125 EUR " (tj. odpovedať na výhernú správu), a to 
najneskôr do 3 pracovných dní od oznámenia o výhre (pozri vyššie), ak súťažiaci túto povinnosť nesplní, alebo ju nesplní 
úplne (napr. neuvedie adresu na doručenie), alebo ju nesplní v stanovenej lehote, nárok na výhru zaniká. V prípade, že má 
usporiadateľ alebo technický správca pochybnosti o pravosti faktúry, ktorá mu bola doručená vo forme skenu/fotografie, je 
oprávnený vyžiadať si od súťažiaceho originál takejto faktúry v ním určenej lehote (ktorý mu bude vrátený po odovzdaní 
výhry). V prípade, že originál potvrdenia nebude doručený podľa pokynov vyššie uvedených subjektov alebo údaje na 
potvrdení nebudú zodpovedať registrácii súťažiaceho v súťaži, bude súťažiaci zo súťaže vylúčený bez náhrady. V prípade 
akýchkoľvek pochybností o pravosti faktúry je výhradnou zodpovednosťou súťažiaceho tieto pochybnosti rozptýliť. Výhra 
bude zaslaná na adresu výhercu do 60 dní od prijatia skenu/fotografie víťaznej faktúry (za predpokladu, že spĺňa podmienky 
súťaže). Ak usporiadateľ alebo technický správca požiada výhercu o predloženie originálu faktúry zo súťaže, lehota na 
zaslanie výhry (ak je oprávnená) sa primerane predĺži. Usporiadateľ ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za 
(ne)doručenie informácií o výhre, (ne)doručenie odpovede na správu o výhre, stratu faktúry počas prepravy. Spôsob 
odoslania faktúry je výlučne na rozhodnutí a zodpovednosti každého súťažiaceho. Usporiadateľ ani technický správca nenesú 
zodpovednosť za (ne)doručenie zásielky s výhrou ani za škody spôsobené používaním výhry. 
 
Meno, začiatočné písmeno priezviska a mesto víťaza budú zverejnené na webovej stránke www.klubmaminek.cz/soutez. 

Výhra bude výhercovi zaslaná na území České a Slovenské republiky. 

 

8. Všeobecné podmienky a ochrana osobných údajov  

 

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj dobrovoľný súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne 
dodržiavať.  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami podobného typu a hodnoty a zmeniť podmienky doručenia výhier, 
najmä ak dodávateľ neposkytne výhry tak, aby mohli byť výhercom doručené v súlade s pravidlami súťaže. 

Osobné údaje súťažiacich v rozsahu telefónne číslo, meno a priezvisko, e-mail, doručovacia adresa (ďalej len "osobné údaje") 
budú spracúvané usporiadateľom a technickým správcom ako prevádzkovateľom osobných údajov na účely účasti 
súťažiaceho v súťaži, vyhodnotenia súťaže a doručenia výhry výhercom súťaže.  
 
Právnym základom spracovania osobných údajov v tejto súťaži je predovšetkým: 
 

- súhlas s účasťou v súťaži; a 

- u výhercov oprávnený záujem usporiadateľa na dokončení súťaže a oznámení jej výsledkov; a 
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- zákonné povinnosti usporiadateľa. 

Osobné údaje súťažiacich sa budú spracúvať počas trvania súťaže a 60 dní po jej skončení. Osobné údaje výhercov budú 
archivované v nevyhnutnom rozsahu po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia súťaže, ak osobitný právny predpis neustanovuje 
dlhšiu dobu, a to na účely prípadných kontrol usporiadateľa súťaže zo strany dozorných orgánov a na zabezpečenie právnych 
nárokov usporiadateľa. 
 
Poskytnutím osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu účastník dobrovoľne súhlasí s účasťou v súťaži a je uzrozumený 
s pravidlami súťaže a rozsahom svojich práv ako dotknutej osoby. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zúčastniť 
sa súťaže a vyhodnotiť súťaž a v prípade výhercu by nebolo možné doručiť výhru. Osobné údaje výhercov budú spracúvané 
po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi (zákon o účtovníctve). Správca v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) 
(ďalej len "Nariadenia") v spojení so zákonom č. 18/2018 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších predpisov, je usporiadateľ. 

 
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 SR, so sídlom Hraničná 12, 

820 07, Bratislava, www.dataprotection.gov.sk, 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 https://danone.sk/kontakt/. Usporiadateľ ustanovil zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorú je 
taktiež možné kontaktovať cez kontaktný formulár na webových stránkach https://danone.sk/kontakt/. 
 
Výherca berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť bezplatne podľa § 12 a nasl. 
Občianskeho zákonníka krstné meno na stránke www.klubmaminek.cz Facebook stránka @hamiceskarepublika a profil na 
Instagrame @klubmaminek a to po dobu 60 dňou 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 ani technický správca 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 ani technický správca nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát akýmikoľvek 

elektronickými prostriedkami. 

http://www.dataprotection.gov.sk/
https://danone.sk/kontakt/
https://danone.sk/kontakt/
http://www.klubmaminek.cz/


 

Prípadné ďalšie informácie získa každý súťažiaci u usporiadateľa na tel. čísle 0800 444 004  v pracovné dni od 08:30 do 16:00 

hodín.  

 

O súťaži informuje stránka www.klubmaminek.cz/soutez. Zoznam cien bude k dispozícii u usporiadateľa súťaže a v skrátenej 

verzii aj na webovej stránke. 

 

Podrobné pravidlá v českom jazyku sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.klubmaminek.cz/soutez a v 

slovenskom jazyku na webovej stránke usporiadateľa https://danone.sk/web/sutaze/. 

 

 

V Prahe, dňa 30. 1. 2023 

  

http://www.klubmaminek.cz/
http://www.klubmaminek.cz/soutez
https://danone.sk/web/sutaze/

