
 

 

Pravidlá súťaže „Vyhraj s Actimelom výlet do Barcelony a 50x Instax fotoaparát“ 
 

 
Účelom tohto dokumentu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže s názvom „Vyhraj s 

Actimelom výlet do Barcelony a 50x Instax fotoaparát“ (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 objednávateľa, prípadne usporiadateľa so 

súhlasom objednávateľa pozmenené formou písomných číslovaných dodatkov. V prípade, že 

príde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude zmena v podmienkach a pravidlách 

zverejnená na adrese www.actimel.sk/sutaz (ďalej len „súťažný web“). 

 

1. Usporiadateľ, objednávateľ a technický správca súťaže 

 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Barracuda BS spol. s r.o., so sídlom Praha 4 - Nusle, Na 

Jezerce 1199/7, Česká republika, IČO: 49707418, zapísaná v obchodnom registri Mestského 

súdu v Prahe, sp. zn. C 22873 (ďalej len „usporiadateľ“). E-mail usporiadateľa: actimel@web-

souteze.cz. 

 

Objednávateľom súťaže je DANONE, spol. s r.o., so sídlom Prievozská 4, 821 09, Bratislava, 

Slovenská republika, IČO: 31344275, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným 

súdom  Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 50097/B (ďalej len „objednávateľ“). 

 

Správu databáze registrácií zabezpečuje spoločnosť BOZOI CONSULTING SRL-D, so sídlom 

SECTORUL 6, BDUL. IULIU MANIU 17 B, Bukurešť, Rumunsko, registrovaná pod číslom 

J40/515/2016, daňové číslo: 35431332, EUID: ROONRC. J40/515/2016 (ďalej len „technický 

správca“). 

 

 

2. Termín a miesto súťaže 

 

Súťaž prebieha v období od 10. 5. 2019 00:00:00 hod. do 29. 6. 2019 23:59:59 hod. vrátane 

(ďalej len "doba trvania súťaže") na území Českej republiky a Slovenskej republiky. Tieto 

pravidlá upravujú výhradne tú časť súťaže, ktorá prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej 

len “miesto konania súťaže”). Objednávateľom súťaže na území Českej republiky je česká 

spoločnosť Danone a.s., so sídlom Vinohradská 2828/151, 130 00, Praha 3, Česká republika.  

Výhry a vyhodnotenie súťaže sú spoločné pre Českú a Slovenskú republiku.  

 

 

3. Záujemca a účastník súťaže (súťažiaci) 
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Účastníkom sa môže stať iba osoba - spotrebiteľ staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá 

na právne úkony, s doručovacou adresou a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky 

(ďalej len "záujemca"). Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v 

predchádzajúcej vete, ktorá vykoná súťažný nákup a aspoň jednu registráciu súťažného 

dokladu do súťaže (ďalej len "súťažiaci", "účastník" alebo "účastník súťaže"). Tejto súťaže sa 

nemôžu zúčastniť osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere k usporiadateľovi, 

objednávateľovi, technickému správcovi alebo spolupracujúcim spoločnostiam alebo 

podnikajúcim fyzickým osobám, ako aj osobám týmto osobám blízkym v zmysle § 116 z. č. 

40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, 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.  Súťažný výrobok 

 

Súťaž sa vzťahuje na nižšie vymedzené výrobky objednávateľa súťaže predávané v dobe 

trvania a mieste konania súťaže: Actimel jogurtový nápoj 8x100g, Actimel jogurtový nápoj 

4x100g, Actimel jogurtový nápoj 6x100g, Actimel jogurtový nápoj 12x100g a Actimel jogurtový 

nápoj 1x100g (ďalej len "súťažný výrobok"). 

 

Súťaž sa vzťahuje na všetky príchute súťažného výrobku, zakúpené u akéhokoľvek predajcu na 

území Slovenskej republiky. 

 

Po zakúpení minimálne jedného súťažného výrobku počas doby trvania súťaže súťažiaci 

dostane pokladničný blok. Pre účasť v súťaži je súťažiaci povinný číslo pokladničného bloku 

(ďalej len "súťažný kód") následne zaregistrovať na súťažnej webovej stránke 

www.actimel.sk/sutaz. Súťažiaci je povinný uschovať pokladničný blok sa súťažným kódom po 

celú dobu trvania súťaže a taktiež 30 dní po skončení súťaže za účelom kontroly splnenia 

podmienok pre získanie výhry. 

 

5. Pravidlá súťaže 

 

Záujemca sa zúčastní súťaže platným spôsobom tak, že: 

 

1. spĺňa podmienky účasti v súťaži uvedené v čl. 3 vyššie, 

2. v dobe a mieste konania súťaže si zakúpi jeden kus súťažného výrobku, za ktorý 

dostane záujemca od predajcu účtovný doklad, resp. pokladničný blok obsahujúci kód 
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dokladu o zaplatení (ďalej nákup jedného kusu súťažného výrobku len „súťažný 

nákup“). Aby sa vylúčili pochybnosti, stanovuje sa, že na preukázanie súťažného 

nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel je možné použiť iba originály 

dokladov o zaplatení obsahujúce kód z dokladu o zaplatení, z ktorých bude 

jednoznačne vyplývať uskutočnenie príslušného súťažného nákupu (ďalej len „súťažný 

doklad“ alebo „blok“). Záujemca (resp. súťažiaci) je za účelom prípadného preukázania 

svojho nároku na výhru povinný si uschovať všetky súťažné doklady,s ktorými sa 

zúčastnil súťaže. Ich riadne predloženie je podmienkou vzniku nároku na výhru a 

následného odovzdania výhry v súťaži. 

3. následne, počas trvania súťaže, záujemca navštívi súťažné webové stránky 

www.actimel.sk/sutaz (ďalej len „súťažný web“), kde do registračného formulára (ďalej 

len „súťažný formulár“) úplne a pravdivo vyplní nižšie uvedené údaje:  

 svoje meno a priezvisko, 

 platnú e-mailovú adresu, 

 svoje telefónne číslo, 

 uvedie kód súťažného dokladu a ďalej presný dátum a čas vykonania 

súťažného nákupu (uvedený na súťažnom doklade), 

a potvrdí súhlas s pravidlami tejto súťaže, súhlas so spracovaním osobných údajov 

podľa čl. 9 týchto pravidiel, použitím mena, vyhotovením a šírením podobizne 

a prejavov osobnej povahy podľa čl. 9 týchto pravidiel, a tiež, že je starší ako 18 rokov, 

a súťažný formulár odošle pomocou funkcie súťažného webu technickému správcovi 

súťaže. 

 

Okamihom doručenia úplne a riadne vyplneného súťažného formulára technickému správcovi 

je súťažný doklad (resp. záujemca) registrovaný do súťaže (ďalej len "súťažná registrácia") a 

záujemca sa stáva súťažiacim. 

 

Záujemca (popr. súťažiaci) sa môže zúčastniť súťaže opakovane. Konkrétny súťažný kód zo 

súťažného dokladu je možno v súťaži uviesť iba 1 krát. Súčasne platí, že v rámci každého 

jednotlivého dňa v čase trvania súťaže môže záujemca (popr. súťažiaci) urobiť max. 10 (desať) 

súťažných registrácií. Ďalšiu registráciu, hoci s údajmi z iného súťažného dokladu, bude možné 

urobiť až nasledujúci kalendárny deň. Po platnej súťažnej registrácii obdrží súťažiaci správu o 

úspešnej registrácii prostredníctvom vyskakovacieho pop-up okna. V prípade, že záujemca 

(popr. súťažiaci) v rámci pokusu o súťažnú registráciu uvedie nesprávny, už použitý, neplatný 

alebo neexistujúci kód súťažného dokladu zakúpeného súťažného výrobku, bude o tom 

informovaný prostredníctvom vyskakovacieho pop-up okna. V prípade, že sa záujemca (popr. 

súťažiaci) pokúsi v rámci pokusu o súťažnú registráciu uviesť 5 (päť) krát po sebe nesprávny, 

už použitý, neplatný alebo neexistujúci kód súťažného dokladu zo zakúpeného súťažného 

výrobku, bude na dobu 24 hodín od jeho posledného pokusu o súťažnú registráciu 

zablokovaná jeho možnosť uskutočniť súťažné registrácie. V prípade, že sa záujemca (popr. 

súťažiaci) pokúsi v rámci pokusu o súťažné registrácie uviesť 10 (desať) krát po sebe 
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nesprávny, už použitý, neplatný alebo neexistujúci kód súťažného dokladu zo zakúpeného 

súťažného výrobku, bude zablokovaná jeho možnosť uskutočňovať súťažné registrácie po celú 

zostávajúcu dobu trvania súťaže a tento súťažiaci sa viac nebude môcť súťaže zúčastniť. 

 

Každý jednotlivý záujemca (resp. súťažiaci) môže v súťaži uviesť iba jednu e-mailovú adresu a 

jedno telefónne číslo (v prípade, že bude zistený opak, môže byť záujemca/súťažiaci zo súťaže 

z dôvodu porušenia jej pravidiel vylúčený). 

 

DÁTUM ODOSLANIA KONKRÉTNEHO SÚŤAŽNÉHO FORMULÁRA MUSÍ BYŤ ZHODNÝ ALEBO 

NASLEDOVAŤ PO DÁTUME SÚŤAŽNÉHO NÁKUPU, ČAS ODOSLANIA KONKRÉTNEHO SÚŤAŽNÉHO 

FORMULÁRA MUSÍ NASLEDOVAŤ AŽ PO ČASE SÚŤAŽNÉHO NÁKUPU, VYKONANÉHO PO DOBU 

TRVANIA SÚŤAŽE. 

 

 

6. Výhry v súťaži 

 

Do súťaže sú vložené nasledujúce výhry: 

 

Hlavná výhra: 

 

Voucher na výlet do Barcelony pre maximálne 5 osôb v hodnote 2.000 EUR (ďalej aj ako "hlavná 

výhra" alebo "zájazd") 

 

 Do súťaže je vložený 1 ks tejto výhry. 

 

 Výherca vyhráva vouchery v celkovej hodnote 2.000 EUR na výlet do Barcelony pre 

počet osôb 1-5, ktoré zahŕňajú zabezpečenie cesty na mieru do Barcelony od 

cestovnej agentúry Invia.cz, a.s., so sídlom Na hřebenech II 1718/8 140 00 Praha 4, 

Česká republika, IČO: 26702924, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Mestským 

súdom v Prahe, oddiel B, vložka 15601. Ďalšie informácie o výhre a pravidlá pre čerpanie 

výhry budú výhercovi oznámené pri odovzdaní a uplatnení výhry. 

 Zájazd obsahuje aj návštevu Wonder Photo Shop, Barcelona a darček z tohto obchodu 

pre výhercu. Obsah darčeka bude upresnený v deň návštevy obchodu Wonder Photo 

Shop. 

 Zájazd musí byť výhercom a ním určenými osobami, ktoré získali voucher, realizovaný 

(tzn. celý pobyt vyčerpaný) najneskôr do 31. 6. 2020. Po márnom uplynutí tejto doby 

(tzn. Ak nebude zájazd do tohto dátumu úplne vyčerpaný) nárok  všetkých vyššie 

uvedených osôb na čerpanie výhry bez náhrady zaniká. 

 Na uvedený voucher možno čerpať iba výhru uvedenú vyššie a nie je možné ho 

vymeniť za peniaze ani za iný zájazd v danej hodnote, a to aj v prípade, že sa zájazdu 



 

 

zúčastní menší počet osôb, než voucher stanovuje (teda nevyčerpaná hodnota 

voucheru nie je akokoľvek refundovaná a prepadá). 

 Zájazd je možné realizovať aj vo vyššej hodnote, než akú má voucher, avšak náklady 

nad rámec hodnoty voucheru hradí výherca sám. 

 Podmienky zájazdu sa riadia zmluvou o zájazde uzatvorenou medzi výhercom a vyššie 

uvedenou cestovnou agentúrou Invia.cz a jej obchodnými podmienkami. Usporiadateľ 

ani objednávateľ nenesie za ujmy či škody spojené so zájazdom akúkoľvek 

zodpovednosť. 

 Upozorňujeme, že súťažiacim a výhercom sa môže stať iba osoba staršia ako 18 rokov 

- teda zmluva o zájazde (v rámci čerpania výhry) bude uzavretá len s osobou nad 18 

rokov. Zájazdu sa môžu zúčastniť aj osoby mladšie ako 18 rokov. Účasť týchto osôb na 

zájazde, vrátane akýchkoľvek podmienok zájazdu, sa riadi zhora uvedenou zmluvou o 

zájazde a obchodnými podmienkami predmetnej cestovnej agentúry 

 

Vedľajšie výhry: 

 

Fotoaparát Fujifilm Instax Mini 9® (ďalej tiež ako "vedľajšia výhra") 

- do súťaže je vložených 50 ks vedľajšej výhry s tým, že po dobu 50 dní trvania súťaže získa 

každý oprávnený výherca 1 ks tejto výhry 

- hodnota 1 ks výhry je 64,99 EUR s DPH 

 

(Všetky výhry spoločne ďalej len "výhra" alebo "výhry") 

 

Každý súťažiaci môže v rámci súťaže získať maximálne jednu hlavnú a jednu vedľajšiu výhru. 

 

Výhru nie je možné zameniť za hotovosť alebo požadovať odovzdanie inej výhry ako je 

stanovená objednávateľom súťaže.  

 

Celkovo je do súťaže vložených 51 ks výherných cien. Výhry a vyhodnotenie súťaže je 

spoločné pre Českú a Slovenskú republiku. 

 

Daň z výhry 

 

Účasťou v súťaži berie záujemca na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 eur je 

v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 

predmetom dane z príjmu fyzických osôb ako aj odvodu na zdravotné poistenie. 

 

 

7. Mechanika súťaže 

 



 

 

Losovanie vedľajšej výhry 

Doba trvania súťaže je na účely účasti v súťaži a žrebovania vedľajších výhier rozdelená do 7 

samostatne vyhodnocovaných súťažných kôl v závislosti od času uskutočnenia súťažnej 

registrácie: 

1. kolo: 10.5.2019 00:00:01 – 17.5.2019 23:59:59 

2. kolo: 18.5.2019 00:00:01 – 24.5.2019 23:59:59 

3. kolo: 25.5.2019 00:00:01 – 31.5.2019 23:59:59 

4. kolo: 1.6.2019 00:00:01 – 7.6.2019 23:59:59 

5.  kolo: 8.6.2019 00:00:01 – 14.6.2019 23:59:59 

6.  kolo: 15.6.2019 00:00:01 – 21.6.2019 23:59:59 

7.  kolo: 22.6.2019 00:00:01 – 28.6.2019 23:59:59 

(ďalej len „súťažné kolá“) 

Žrebovanie výhercu vedľajšej výhry prebehne do 3 pracovných dní po ukončení príslušného 

súťažného kola. Výhercovia budú vyžrebovaní z databázy súťažných registrácií prijatých v 

jednotlivých dňoch príslušného súťažného kola. Zo všetkých platne registrovaných súťažných 

registrácií doručených v každý jeden deň súťažného kola, a to na území Českej a Slovenskej 

republiky, bude vyžrebovaný jeden výherca, ktorý získa vedľajšiu výhru. Počet vyžrebovaných 

výhercov jednotlivého súťažného kola zodpovedá počtu dní trvania príslušného súťažného 

kola, t.j. 8 výhercov v 1. súťažnom kole a 7 výhercov za každé nasledujúce súťažné kolo, 

dohromady 50 výhercov vedľajšej výhry. Vedľa výhercu bude súčasne vylosovaný vždy aj 

jeden náhradník, ktorý sa stane platným výhercom v prípade, ak súťažiaci nesplní aspoň jednu 

zo stanovených podmienok súťaže a ak tento náhradník splní všetky podmienky súťaže. 

Súťažné registrácie sa nepresúvajú do ďalšieho dňa. 

 

Losovanie výhercov prebieha náhodným výberom z databázy platne registrovaných súťažných 

registrácií na území Českej a Slovenskej republiky, kedy súťažné registrácie budú v rámci 

daného dňa vždy usporiadateľovi zlúčené. Losovanie prebieha za účasti dvojčlennej odbornej 

komisie zostavenej zo zamestnancov usporiadateľa súťaže. 

 

Losovanie hlavnej výhry 

 

Žrebovanie výhercu hlavnej výhry prebehne do 5 pracovných dní po ukončení súťaže, t.j. 

najneskôr do 8.7.2019. Výherca hlavnej výhry bude žrebovaný zo všetkých platne 

registrovaných súťažných registrácií doručených v dobe trvania súťaže na území Českej a 



 

 

Slovenskej republiky. Súčasne bude vyžrebovaný aj jeden náhradník, ktorý sa stane platným 

výhercom v prípade, ak vybraný súťažiaci nesplní aspoň jednu zo stanovených podmienok 

súťaže a ak tento náhradník splní všetky podmienky súťaže. Žrebovanie výhercu hlavnej výhry 

prebieha náhodným výberom z databázy platne registrovaných súťažných registrácií na území 

Českej a Slovenskej republiky za účasti dvojčlennej odbornej komisie zostavenej zo 

zamestnancov usporiadateľa vykonaného pod dohľadom notára. Hlavnú výhru môže získať aj 

výherca, ktorý už predtým vyhral jednu z vedľajších cien. 

 

Výherca je povinný podľa článku 5 týchto pravidiel doručiť usporiadateľovi scan / fotografiu 

súťažného dokladu o uskutočnení súťažného nákupu so zreteľným vyobrazením výherného 

súťažného kódu, na základe ktorého sa súťažiaci stal výhercom v súťaži (t.j. súťažný doklad so 

zhodnými údajmi so súťažným dokladom registrovaným prostredníctvom online formulára), a 

to najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia o výhre na adresu actimel@web-souteze.cz, a 

to z dôvodu, aby mohol usporiadateľ prípadne kontaktovať náhradníka v prípade, že výherca 

nesplní aspoň jednu zo stanovených podmienok súťaže. V prípade, že výherca nezašle 

usporiadateľovi scan / fotografiu súťažného dokladu podľa predchádzajúcej vety, bude 

výherca zo súťaže vylúčený a na jeho miesto nastúpi výherca, ktorý bol vyžrebovaný ako 

náhradník. 

 

V prípade, že bude do súťaže v rámci jednotlivých súťažných kôl doručených menej platných 

súťažných registrácií, než je počet výhier vložených do súťaže, prípadne ak nesplnia súťažiaci, 

ktorí by sa na základe svojich súťažných registrácií mali stať výhercami (popr. ich náhradníci) 

všetky stanovené podmienky súťaže a budú zo súťaže vylúčení (teda sa nestanú výhercami), 

potom nerozdané výhry prepadajú v prospech objednávateľa súťaže, ktorý je oprávnený 

rozhodnúť o ich ďalšom použití. 

Objednávateľ, usporiadateľ ani technický správca nenesú zodpovednosť za chybné súťažné 

registrácie, chybne zadané údaje súťažiaceho alebo za iný nesúlad s pravidlami súťaže. 

 

8. Oznámenie o odovzdaní výhier 

 

Výhercovia budú o svojej prípadnej výhre informovaní na e-mailovej adrese, uvedenej v rámci 

registrácie, a to do 5 pracovných dní odo dňa žrebovania hlavnej alebo vedľajšej výhry (ďalej 

len ako "výherná správa"). V tejto výhernej správe bude predmetný súťažiaci vyzvaný na 

zaslanie scanu / fotografie súťažného dokladu so zreteľným vyobrazením výherného 

súťažného kódu, ktorý použil pre vloženie súťažnej registrácie, a to na e-mailovú adresu 

actimel@web-souteze.cz., a to spolu s uvedením doručovacej adresy na území Slovenskej 

republiky s tým, že bude zároveň informovaný o podmienke, že nárok na výhru mu vzniká 

(resp. výhercom sa stáva) až po kontrole súťažného dokladu od súťažného výrobku s kladným 

výsledkom, vykonanej usporiadateľom súťaže po jeho doručení. Odpoveď na výhernú správu 

musí súťažiaci usporiadateľovi doručiť najneskôr do 5 pracovných dní od odoslania výhernej 

správy usporiadateľom, s tým že odoslaním údajov uvedených v druhej vete tohto odseku (vr. 



 

 

údajov zo scanu súťažného dokladu súťažného výrobku) predmetný súťažiaci berie na 

vedomie ich spracovanie podľa čl . 9. pravidiel. 

Zaslaný súťažný doklad musí zodpovedať súťažnej registrácii súťažiaceho, ktorý bol 

vyžrebovaný, t.j. súťažný doklad obsahuje príslušný súťažný kód, zreteľné označenie 

zakúpeného súťažného výrobku a dátum a čas nákupu súťažného výrobku. V prípade, kedy 

bude mať usporiadateľ a / alebo objednávateľ pochybnosti o pravosti súťažného dokladu 

týkajúceho sa súťažných výrobkov doručeného súťažiacim, je oprávnený v ním určenej lehote 

požadovať od takéhoto súťažiaceho doručenie originálu takého súťažného dokladu na ním 

určenú adresu, spôsobom a v lehote ním stanovenej. V prípade akejkoľvek pochybnosti o 

pravosti súťažného dokladu má povinnosť preukázať jej pravosť súťažiaci. 

V prípade, že predmetný súťažiaci nesplní uvedené povinnosti a 

i) nepredloží v určenej lehote na výzvu usporiadateľa a / alebo objednávateľa scan / fotografiu 

súťažného dokladu, ktorý registroval, alebo 

ii) nezašle v stanovenej lehote usporiadateľovi v odpovedi na výhernú správu požadované 

údaje, alebo 

iii) nepredloží na výzvu usporiadateľa v stanovenej lehote originál súťažného dokladu, ktorý 

registroval so súťažným kódom, alebo 

iv) údaje na súťažnom doklade a / alebo súťažný kód, nebudú zodpovedať údajom zadaným 

pri príslušnej súťažnej registrácii, alebo 

v) bude zistené, že predmetný súťažiaci nespĺňa z iného dôvodu podmienky účasti v súťaži 

alebo 

vi) bude zistené, že predmetný súťažiaci už výhru, na ktorú by mu vznikol nárok, s ohľadom na 

pravidlá súťaže vyhrať nemôže, 

nestáva sa predmetný súťažiaci výhercom v súťaži, výhra sa neodovzdá a na jeho miesto 

nastupuje súťažiaci, ktorý bol vyžrebovaný ako náhradník. Na náhradníka sa vzťahujú zhodné 

povinnosti preukázať nárok na výhru podľa tohto článku pravidiel ako na výhercu, na ktorého 

miesto nastúpil. Pokiaľ ani náhradník nesplní podmienky uvedené vyššie, výhra prepadá v 

prospech objednávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití. 

 

Výhry budú výhercom odoslané prostredníctvom Českej pošty na adresu uvedenú príslušným 

výhercom v odpovedi na výhernú správu, a to najneskôr do 4 týždňov od doručenia 

požadovaných dokladov usporiadateľovi. V prípade, že bude nutné si od výhercu vyžiadať 

originály súťažných účteniek súťažných výrobkov, doba pre odoslanie výhier (ak vznikne na ne 

nárok) sa primerane predlžuje. 

 

Pokiaľ si výherca výhry v lehote stanovenej doručovateľom neprevezme výhru a táto bude 

vrátená usporiadateľovi ako nedoručená, alebo sa ju bez neprimeraných ťažkostí alebo bez 

zavinenia na strane usporiadateľa usporiadateľovi nepodarí doručiť na výhercom uvedenú 

poštovú adresu, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry a táto prepadá usporiadateľovi 

súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, vr. jej udelenia náhradníkovi, ako je 

popísané vyššie. 



 

 

 

Usporiadateľ, objednávateľ ani technický správca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za (ne) 

doručenie informácie o výhre, (ne) doručenie odpovede na výhernú správu, stratu súťažného 

dokladu počas prepravy a pod. Usporiadateľ, objednávateľ ani technický správca nenesie 

zodpovednosť za škodu či ujmu vzniknutú užívaním či čerpaním výhry. 

 

Meno a mesto výhercu hlavnej výhry aj vedľajších výhier bude zverejnené na súťažnom webe. 

 

9. Všeobecné podmienky 

  

Zapojením sa do súťaže prejavuje každý záujemca svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa 

tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. 

 

Objednávateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej 

hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú 

poskytnuté dodávateľom tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami 

súťaže.  

 

Súťažiaci svojou účasťou vyslovene súhlasí s tým, že objednávateľ súťaže je oprávnený použiť 

v súlade s ust.§ 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších 

predpisov bezodplatne meno a mesto bydliska súťažiaceho v médiách (vrátane internetu), 

propagačných a reklamných materiáloch  objednávateľa v súvislosti s touto súťažou 

a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb objednávateľa s tým, že môžu byť 

vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové a zvukovo-

obrazové záznamy súťažiacich. Súhlas podľa tohto odstavca je platný po dobu 5 rokov od 

okamihu ukončenia súťaže.  

 

Osobné údaje súťažiacich v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a v prípade 

výhercov navyše aj doručovacej adresy (ďalej len "osobné údaje") budú spracovávané 

objednávateľom ako prevádzkovateľom osobných údajov a ďalej usporiadateľom a 

technickým správcom ako sprostredkovateľom osobných údajov, a to na účely zabezpečenia 

účasti súťažiaceho v súťaži, vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry výhercom súťaže. 

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov v rámci tejto súťaže je v prípade 

súťažiaceho súhlas súťažiaceho so spracúvaním jeho osobných údajov v súlade s článkom 6 

ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení 

smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len “GDPR”) a v 

prípade výhercov je to plnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Súhlas so 

spracúvaním osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou registrácie súťažiaceho do súťaže, 

nakoľko bez poskytnutia súhlasu nie je možná účasť súťažiaceho v súťaži. Poskytnutie 

osobných údajov v prípade výhercu je zmluvnou požiadavkou, v prípade neposkytnutia 



 

 

osobných údajov sa súťažiaci nemôže súťaže zúčastniť, pretože usporiadateľ nebude schopný 

zabezpečiť odoslanie výhry výhercovi súťaže. Spracovanie osobných údajov súťažiacich bude 

trvať po dobu trvania súťaže a 90 dní po jej skončení a po dobu 1 roku pre výhercov súťaže. 

Osobné údaje výhercov budú z dôvodu prípadnej kontroly organizácie súťaže zo strany 

dozorných orgánov a na účely obhajoby právnych nárokov objednávateľa archivované v 

obmedzenom nevyhnutnom rozsahu počas jedného roka odo dňa skončenia súťaže, resp. 

dlhšiu dobu, ak túto ustanovujú osobitné právne predpisy (napr. zákon o účtovníctve, zákon o 

archivníctve a iné). 

 

Osobné údaje poskytnuté záujemcom (resp. súťažiacim) môžu byť okrem technického správcu 

a usporiadateľa spracovávané aj marketingovými spoločnosťami poverenými objednávateľom 

súťaže, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie súťaže, doručovateľskými 

spoločnosťami, dodávateľmi IT služieb a účtovnými, daňovými a právnymi poradcami. Osobné 

údaje nebudú poskytované mimo krajín Európskej únie, okrem prípadu, ak to umožňujú 

právne predpisy.  

 

Odoslaním registračného formulára technickému správcovi súťaže sa záujemca zapája do 

súťaže (marketingovej akcie) a udeľuje dobrovoľný bezodplatný súhlas so spracovaním 

poskytnutých osobných údajov (t.j.  ich zodpovedajúce spracovanie zo strany usporiadateľa, 

objednávateľa a technického správcu súťaže), a to v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, 

telefónne číslo (a v prípade odoslania odpovede na výhernú správu súťažiaci udeľuje súhlas so 

spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 8 ods. 1 pravidiel) na účely 

realizácie tejto súťaže podľa týchto pravidiel. Osobné údaje budú použité výlučne pre účely 

súťaže, jej organizovania a vyhodnocovania, a to počas doby trvania súťaže podľa týchto 

pravidiel a 90 dní po jej ukončení z dôvodu kontroly dodržania pravidiel, odovzdania 

a realizácie výhier. Osobné údaje výhercov budú z dôvodu prípadnej kontroly organizácie 

súťaže zo strany dozorných orgánov archivované v obmedzenom rozsahu po dobu jedného 

roku odo dňa ukončenia súťaže, prípadne aj dlhšie, ak dlhšiu dobu ustanovujú osobitné 

právne predpisy. Prevádzkovateľom v zmysle GDPR je objednávateľ a sprostredkovateľom je 

usporiadateľ a technický správca.   

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a súťažiaci má právo ho kedykoľvek 

odvolať na adrese objednávateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ak súťažiaci odvolá svoj 

súhlas podľa tejto časti pravidiel, môže to mať za následok vylúčenie zo súťaže a stratu nároku 

na výhru. V prípade pochybností o dodržaní práv objednávateľom ako prevádzkovateľom 

osobných údajov sa môžu záujemcovia obrátiť na objednávateľa na jeho adrese alebo na e-

maile danone@teleperformance.sk. Na tomto e-maile môže záujemca (resp. súťažiaci) podať 

námietky, žiadosti, sťažnosti alebo iné dotazy. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu 

osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, na ktorý môže súťažiaci podať 

sťažnosť.  

mailto:danone@teleperformance.sk


 

 

Každý súťažiaci, resp. aj výherca, má ako dotknutá osoba nasledujúce práva: 

- právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého od správcu 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 spracovania 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 dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, v 

prípade porušenia práv súťažiaceho, ktoré mu plynú z platných právnych predpisov o ochrane 

osobných údajov. 

Súťažiaci, resp. výherca je ako dotknutá osoba oprávnený uplatniť svoje vyššie uvedené práva 

cez kontaktný formulár na webových stránkach http://www.danone.sk/gdprochrana.html. 

Objednávateľ ustanovil zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorú je taktiež 

možné kontaktovať cez kontaktný formulár na webových stránkach 

http://www.danone.sk/gdprochrana.html. 

 

Objednávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa si vyhradzuje právo kedykoľvek 

zmeniť podmienky alebo upraviť pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž zrušiť, prerušiť, skrátiť 

alebo odložiť alebo predĺžiť dobu trvania súťaže. Zmeny pravidiel budú vykonané 

prostredníctvom písomných číslovaných dodatkov s účinnosťou od okamihu ich zverejnenia 

na súťažnom webe.  

 

Objednávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa je oprávnený kontrolovať všetky 

podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a konečnou platnosťou rozhodnúť 

o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Účastník bude zo súťaže vylúčený, a to bez náhrady 

nákladov alebo škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť v prípade, že 

objednávateľ alebo usporiadateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie 

podvodného alebo nekalého konania, alebo akéhokoľvek konania proti pravidlám tejto súťaže 

(vr. konania poškodzujúceho dobré meno usporiadateľa alebo objednávateľa) zo strany 

takéhoto účastníka alebo niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým táto dopomohla 

danému účastníkovi k účasti v súťaži, popr. získaniu výhry v súťaži. Rozhodnutie usporiadateľa 

a/alebo objednávateľa je konečné.  

 

Usporiadateľ, objednávateľ, technický správca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za 

nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.  

 

http://www.danone.sk/gdprochrana.html
http://www.danone.sk/gdprochrana.html


 

 

Usporiadateľ, technický správca ani objednávateľ súťaže nie sú zodpovední za technické 

problémy pri prenose dát akýmikoľvek elektronickými prostriedkami.  

 

Prípadné informácie získa každý záujemca na platenej INFOLINKE Danone  +041 702 

9777 v pracovné dni od 8:00 do 17:00. Cena hovoru zodpovedá tarifu operátora záujemcu. 

 

O súťaži informuje súťažný web. Výherná listina bude k dispozícii u usporiadateľa súťaže a na 

súťažnom webe. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na 

propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných 

pravidiel súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie uvedené na 

propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné 

vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.  

 

Jediné podrobné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania súťaže zverejnené 

v elektronickej podobe na súťažnom webe www.actimel.sk/sutaz. 

 

 

 
V Bratislave dňa 3. 5. 2019 
 
 

http://www.actimel.sk/sutaz

