Pravidlá súťaže „Nutella kuchyňa"
Slovenská republika
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Nutella kuchyňa“ (ďalej len
„súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej
súťaže. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto
dokumentu.

1.

Usporiadateľom súťaže je:
Ferrero Česká s.r.o., so sídlom Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 15000, Česká
republika, IČO: 60488743, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským
súdom v Prahe, oddiel C, vložka 27347 (ďalej len „usporiadateľ“)

2.

Organizátorom súťaže je:
McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY,
so sídlom Praha 2, Riegrovy sady čp. 28, PSČ 12000, IČO: 17046041, spoločnosť zapísaná v
obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 2080 (ďalej len
„organizátor“)

3.

Termín a miesto konania súťaže:
Súťaž prebieha v termíne od 12. septembra 2018 00:00:00 hod. do 31. októbra 2018 23:59:59
hod. spoločne na území Českej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len „doba konania
súťaže“ a „miesto konania súťaže“). Súťaž a výhry v súťaži sú spoločné pre Českú republiku
a Slovenskú republiku.
Tieto pravidlá upravujú podmienky súťaže vo vzťahu k súťažiacim s doručovacou adresou na
území Slovenskej republiky. Pravidlá upravujúce podmienky súťaže vo vzťahu k súťažiacim
s doručovacou adresou na území Českej republiky sú dostupné na www.nutella.cz.
Súťaž je na účely jej vyhodnotenia rozdelená do nasledujúcich 7 súťažných týždňov:
- Prvý súťažný týždeň: 12. 9. 2018 00:00:00 hod. – 18. 9. 2018 23:59: 59 hod.;
- Druhý súťažný týždeň: 19. 9. 2018 00:00:00 hod. – 25. 9. 2018 23:59:59 hod.;
- Tretí súťažný týždeň: 26. 9. 2018 00:00:00 hod. – 2. 10. 2018 23:59:59 hod.
- Štvrtý súťažný týždeň: 3. 10. 2018 00:00:00 hod. – 9. 10. 2018 23:59:59 hod.
- Piaty súťažný týždeň: 10. 10. 2018 00:00:00 hod. – 16. 10. 2018 23:59:59 hod.
- Šiesty súťažný týždeň: 17. 10. 2018 00:00:00 hod. – 23. 10. 2018 23:59:59 hod.
- Siedmy súťažný týždeň: 24. 10. 2018 00:00:00 hod. – 31. 10. 2018 23:59:59 hod.
(ďalej tiež len ako „ súťažný týždeň“).

4.

Súťažiaci:
Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov plne spôsobilá na právne úkony
s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len ako "súťažiaci").

5.

Účasť v súťaži:
Súťažiaci sa zúčastní súťaže, tak že v dobe a mieste konania súťaže:

a) zakúpi v maloobchodnej predajni pre svoju osobnú potrebu aspoň 1 ks výrobku Nutella
s gramážou 200g, 350g, 600g alebo 1000g (ďalej len "súťažný nákup") a uschová
doklad o nákupe (účtenku) z elektronickej pokladnice preukazujúci uskutočnenie
súťažného nákupu v dobe a mieste konania súťaže (ďalej len "účtenka"); súťažný
nákup môže byť uskutočnený v ktoromkoľvek obchode na území Českej republiky
alebo Slovenskej republiky, kde sú so súhlasom usporiadateľa predávané príslušné
výrobky Nutella a kde je uskutočnenie nákupu potvrdené vydaním písomnej účtenky z
elektronickej pokladnice; do súťaže však budú akceptované iba účtenky preukazujúce
uskutočnenie súťažného nákupu v rámci maloobchodu pre osobnú potrebu
súťažiaceho, nie teda napríklad účtenky, z ktorých vyplýva, že nákup bol uskutočnený
pre účely podnikania alebo pre právnickú osobu alebo inú osobu, ktorá nespĺňa
predpoklady na to, byť súťažiacim v tejto súťaži alebo nie je totožná s osobou, ktorá
vyplnila súťažný formulár (v prípade pochybností o charaktere súťažného nákupu
alebo účtenky je rozhodujúce hodnotenie organizátora);
b) navštívi internetovú stránku www.nutella.sk (ďalej len "súťažná stránka"), kde
vykoná registráciu svojho súťažného nákupu, a to tak, že do súťažného formulára
umiestneného na týchto súťažných stránkach (ďalej len "súťažný formulár") úplne a
pravdivého uvedie údaje z príslušnej účtenky (účteniek), konkrétne dátum a čas
nákupu, počet zakúpených súťažných výrobkov a celkovú hodnotu súťažného nákupu,
ďalej svoje meno a priezvisko, svoju e-mailovú adresu, svoje mobilné telefónne
číslo (nepovinný údaj).
Pre úspešné dokončenie registrácie súťažiaci potvrdí, že:
 sa oboznámil s pravidlami tejto súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať;
 je osobou staršou ako 18 rokov;
 vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami, vrátane súhlasu so
spracúvaním osobných údajov v rozsahu stanovenom týmito pravidlami.
Následne súťažiaci organizátorovi súťaže odošle vyplnený súťažný formulár
prostredníctvom súťažnej stránky. Touto prvou registráciou si súťažiaci vytvorí svoj
osobný účet (ďalej len "súťažný účet"), prostredníctvom ktorého sa môže opakovane
zapojiť do súťaže. Identifikátorom konkrétneho súťažného účtu je potom e-mailová
adresa súťažiaceho, pričom je tento súťažný účet chránený heslom.
Originál dokladu o nákupe resp. účtenky je vždy potrebné uschovávať, a to na
preukázanie uskutočneného súťažného nákupu (ak bude k tomu súťažiaci vyzvaný
organizátorom, pozri článok 8 týchto pravidiel).
c) Okamihom doručenia platne a riadne vyplneného súťažného formulára v súlade
s pravidlami tejto súťaže je súťažiaci zapojený do súťaže, a podľa presného času
doručenia súťažného formulára je zaradený do príslušného súťažného týždňa. O tom,
že bol do súťaže zaradený, je súťažiaci informovaný generovanou správou, ktorá sa mu
zobrazí po odoslaní súťažného formulára vyplneného podľa pravidiel súťaže. Súťažiaci
berie na vedomie, že doručenie môže mať rôzne dlhé zdržanie od odoslania súťažného
formulára a odoslaný súťažný formulár tak môže byť doručený (a účastník prihlásený
do súťaže) až nasledujúci deň v dobe konania súťaže, a tým aj prípadne do
nasledujúceho súťažného týždňa. Prihlásenie súťažiaceho do súťaže je zásadne vždy

platné iba pre daný konkrétny týždeň, kedy došlo k doručeniu súťažného formulára,
toto prihlásenie teda nie je možné presúvať do iných súťažných týždňov.
Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí úplne splnia stanovené podmienky
súťaže t.j. najmä uskutočnia súťažný nákup, o ktorom uschovajú účtenku a vykonajú
registráciu riadnym a úplným spôsobom, teda vyplnia všetky požadované údaje a
potvrdia súhlas so spracúvaním osobných údajov. Prihláška súťažiaceho, ktorá
neobsahuje všetky požadované údaje, nebude do súťaže zaradená.

6.

d)

Súťaž o týždennú výhru je vyhodnocovaná za každý súťažný týždeň, teda zo všetkých
súťažiacich zapojených do súťaže v príslušný súťažný týždeň.

e)

Súťaž o hlavnú výhru sa vyhodnocuje za celú dobu konania súťaže, teda zo všetkých
súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže počas celej doby konania súťaže.

f)

Jedna riadna účasť v súťaži sa vždy považuje za uskutočnenú ako pre súťaž o týždennú
výhru (v príslušnom týždni) , tak pre súťaž o hlavnú výhru.

g)

Súťažiaci získavajúci výhry (t.j. tak týždenné výhry, tak hlavnú výhru) budú určení
losovaním v súlade s čl. 7 týchto pravidiel. Vloženie údajov o ďalších súťažných
nákupoch na súťažný účet založený súťažiacim pri registrácii do súťaže zvyšuje šancu
súťažiaceho na získanie výhier. Každý súťažiaci môže vyhrať v súťaži každý druh výhry
len raz (teda raz hlavnú výhru a raz týždennú výhru za celú dobu konania súťaže).
V prípade, že by mal súťažiaci vyhrať výhru rovnakého druhu u, bude namiesto neho
vylosovaný ako výherca tejto výhry náhradný výherca. Tento postup pri hľadaní
náhradného výhercu sa opakuje maximálne dvakrát, potom výhra bez náhrady prepadá
usporiadateľovi súťaže. O losovaní bude vyhotovený písomný protokol.

h)

Počet vkladaní údajov o ďalších súťažných nákupoch na súťažný účet založený
súťažiacim pri registrácii do súťaže zo strany jedného súťažiaceho nie je obmedzený.

i)

Súťažiaci je v rámci súťaže individualizovaný ním pri registrácií zadaným emailom. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť iba s jedným e-mailom (súťaže
sa teda nemôže zúčastniť jedna osoba s viacerými e-mailami a ani viacej osôb s
rovnakým e-mailom). Ak sa jedna osoba registruje prostredníctvom viacerých emailov, budú všetky také registrácie považované za neplatné.

Výhra v súťaži:

a)

Hlavná výhra
Hlavnou výhrou v súťaži je poukaz na zľavu na kúpu vákuovo lakovanej kuchyne
Sykora v hodnote 10 000 € vrátane DPH (ďalej jen „hlavná výhra“).
Súťažiaci je povinný poukaz, ktorý je predmetom hlavnej výhry, uplatniť najneskôr
do 30. 9. 2019, po tomto dátume poukaz bez náhrady prepadá. Poukaz musí byť
uplatnený v spoločnosti SYKORA, spol. s r.o. nasledujúcim spôsobom: Po

-

b)

predložení poukazu, bude výhercovi vypracovaný návrh kuchynskej linky, uzavretá
zmluva, v ktorej bude celková čiastka za kuchynskú linku znížená o čiastku 10 000
€ vrátane DPH.. Poukaz sa vzťahuje len na kuchynský nábytok, nie teda napríklad
na elektronické spotrebiče, drez alebo batérie. Poukaz takisto nezahŕňa uhradenie
nákladov na dopravu a montáž vybraného kuchynského nábytku. V prípade, že
výherca nevyčerpá celú hodnotu poukazu, nebude mu nevyčerpaná hodnota
poukazu preplatená v peniazoch ani inak kompenzovaná.
Do súťaže je vložený 1 ks hlavnej výhry, a to spoločne pro Českú republiku a
Slovenskú republiku.
Vyhodnotenie súťaže o hlavnú výhru je spoločné pre Českú republiku a Slovenskú
republiku.

Týždenná výhra
Týždennou výhrou v súťaži je panvička Tefal (palacinková panvica / panvica na
palacinky / 28 cm; extra odolný vnútorný nepriľnavý povrch pre každodenné varenie
a ľahké čistenie; jedinečný indikátor teploty Thermo-Spot ™; ukáže, kedy je panvica
správne rozohriatá - ideálna teplota pre začiatok prípravy delikátnych palaciniek; - tvrdý
smaltovaný vonkajší povrch – odolný a ľahko čistiteľný; vhodné pro všetky typy
sporákov mimo indukčných; vyrobené vo Francúzsku + naviac mäkká/stlačiteľná fľaša na
cesto pre Vašu kreativitu + špeciálny dekor Nutella)
-

-

Do súťaže je vložených celkom 1.000 ks týždenných výhier, a to spoločne pre
Českú a Slovenskú republiku.
V prvom súťažnom týždni sa hrá o 142 týždenných výhier, v druhom súťažnom
týždni sa hrá o 142 týždenných výhier, v treťom súťažnom týždni sa hrá o 142
týždenných výhier; vo štvrtom súťažnom týždni sa hrá o 142 týždenných výhier;
v piatom súťažnom týždni sa hrá o 142 týždenných výhier; v šiestom súťažnom
týždni sa hrá o 142 týždenných výhier; v siedmom súťažnom týždni sa hrá o 148
týždenných výhier.
Vyhodnotenie súťaže o týždenné výhry je spoločné pre Českú aj Slovenskú
republiku.

(hlavná výhra a týždenná výhra ďalej spoločne taktiež ako „výhra“)

7.

Určenie výhercov súťaže
a)

Výherca v súťaži o hlavnú výhru:
Výhercom hlavnej výhry sa stane ten súťažiaci, ktorý bude po skončení súťaže
vylosovaný organizátorom zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže riadne
zapojili za celú dobu jej konania. Losovanie výhercu hlavnej výhry sa uskutoční
najneskôr do 7 dní od uplynutí doby konania súťaže. O losovaní bude vyhotovený
písomný protokol.

b)

Výherca v súťaži o dennú výhru:

Výhercom jedného kusu týždennej výhry sa stane súťažiaci, ktorý bude po skončení
príslušného súťažného týždňa vylosovaný ako jeden z výhercov týždennej výhry,
a to zo všetkých súťažiach, ktorí sa do súťaže zapojili v uplynulom súťažnom
týždni. Losovanie výhercov týždennej výhry sa uskutoční vždy najneskôr do 2
pracovných dní od skončenia príslušného súťažného týždňa. O losovaní bude
vyhotovený písomný protokol. Ak by sa nepodarilo v dobe konania súťaže vylosovať
výhercov všetkých týždenných výhier (napr. pre nízku účasť v niektorých
súťažných týždňoch), budú zvyšní výhercovia určení doplňujúcim losovaním
uskutočneným do 7 dní od uplynutia doby konania súťaže, a to zo všetkých
súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže, a doteraz nevyhrali žiadnu výhru.
Každý vylosovaný výherca bude o svojej výhre organizátorom informovaný na e-mailovej
adrese, ktorú uviedol v rámci registračného formulára, a to do 10 pracovných dní od
uskutočnenia zodpovedajúceho losovania. Súťažiaci, ktorí nezískali výhru, nebudú nijak
vyrozumení.
8.

Odovzdanie výhier
Výherca bude spoločne s oznámením výhry vyzvaný k zaslaniu svojich kontaktných údajov, a
to tak, že je povinný v lehote do 2 pracovných dní od oznámenia výhry doručiť organizátorovi
súťaže na e-mailovú adresu uvedenú vo výzve:
i. doručovaciu adresu v Slovenskej republike,
ii. svoje osobné údaje a kontakty, na základe ktorých mu bude doručená výhra(meno,
priezvisko, e-mail a telefónne číslo).
(ďalej len „súťažná zásielka“).
Organizátor je ďalej oprávnený vyzvať ktoréhokoľvek súťažiaceho (najmä toho, ktorý sa stal
výhercom niektorej výhry) na zaslanie originálov nebo kópií všetkých účteniek, s ktorými sa
zapojil do súťaže, tj. výherných aj nevýherných. Forma zaslania týchto účteniek (ich kópií)
bude upresnená vo výzve s tým, že v prípade zaslania účteniek e-mailom bude súťažiaci
povinný tak uskutočniť najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania výzvy, a v prípade zaslania
účteniek poštou najneskôr do 5 pracovných dní od odoslania výzvy na adresu uvedenú vo
výzve.
Ak súťažiaci v určených termínoch v súťažnej zásielke neposkytne všetky vyššie uvedené
potrebné údaje a/alebo nezašle na výzvu všetky účtenky, s ktorými sa zapojil do súťaže, bude
súťažiaci zo súťaže vylúčený a stratí nárok na výhru. Na jeho miesto nastupuje náhradný
výherca, ktorý bude pre tieto účely vylosovaný, tento postup sa opakuje maximálne dvakrát
(teda vždy existujú len 2 náhradní výhercovia), ak nebude úspešný, výhra nebude pridelená
žiadnemu súťažiacemu a usporiadateľ ju použije podľa svojho uváženia.
Hlavná výhra bude výhercovi odovzdaná osobne na adrese adrese DOMOSS Technika a.s.,
Bajkalská 5/C, Bratislava nebo Sykora Home, Hněvkovského 67, Brno, a to oproti podpisu
preberacieho protokolu. Týždenná výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom
prevádzkovateľa poštových služieb na adresu v Slovenskej republike, ktorú uviedol v súťažnej
zásielke.

Organizátor, resp. odovzdávajúci je oprávnený požadovať predloženie príslušných dokladov
totožnosti (na overenie nároku na výhru) a prípadne aj overiť identitu súťažiaceho pri
odovzdávaní výhry tak, že vyzve súťažiaceho k podpisu čestného vyhlásenia o tom, že je
platným súťažiacim, ktorý je držiteľom e-mailovej adresy, s ktorou sa zúčastnil súťaže.
Odmietnutím predloženia týchto dokladov alebo podpisu čestného vyhlásenia, je súťažiaci
vylúčený zo súťaže a výhra mu nebude odovzdaná. Na jeho miesto nastupuje náhradný výherca,
ktorý bol pre tieto účely vylosovaný. Ak bude vyššie uvedená pochybnosť aj u náhradných
výhercov, výherca nebude určený a výhra prepadá usporiadateľovi súťaže.
V prípade, že sa nepodarí výhercu do piatich pracovných dní od prvého pokusu o kontakt
kontaktovať na ním zadaných kontaktných údajov, alebo sa nepodarí výhru výhercovi
opakovane odovzdať podľa vopred dohodnutých pokynov, stráca výherca nárok na výhru a na
jeho miesto nastupuje náhradný výherca, ktorý bol pre tieto účely vylosovaný. Ak nebude
možné kontaktovať ani jedného z náhradných výhercov alebo nebude možné odovzdať výhru
ani jednému z náhradných výhercov, výherca nebude určený a výhra prepadá v prospech
usporiadateľa súťaže.
Organizátor a usporiadateľ si ďalej vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže súťažiach, u ktorých
budú mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania, a to aj
prostredníctvom tretích osôb. Organizátor a usporiadateľ si vyhradzujú právo neudeliť alebo
neodovzdať výhry v prípade porušenia pravidiel súťaže zo strany súťažiacich alebo
akéhokoľvek konania zo strany súťažiacich, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo
zásadami fair-play.
9.

Osobné údaje:
Prihlásením (odoslaním súťažného formulára) do súťaže súťažiaci súhlasí, že spoločnosť
Ferrero Česká s.r.o., IČ: 604 88 743 so sídlom Praha 5, Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ
150 00, Česká republika, je ako prevádzkovateľ osobných údajov, prípadne prostredníctvom
sprostredkovateľa, ktorým je organizátor, oprávnená spracúvať osobné údaje súťažiaceho
v rozsahu uvedenom v súťažnom formulári a súťažnej zásielke, pre účely usporiadania súťaže a
určenie výhercu, a to na dobu nevyhnutnú pre usporiadanie súťaže a prípadnú kontrolu zo strany
verejnoprávnych orgánov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas.
Odvolaním súhlasu končí účasť súťažiaceho v súťaži.
Spôsob uskutočňovaného spracúvania je elektronický, ručný a čiastočne automatizovaný.
Pokiaľ súťažiaci pri registrácii dobrovoľne zaškrtne príslušné políčko, súhlasí taktiež so
spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údaje na účely vykonávania priameho
marketingu, teda zaradením do marketingovej databázy a pre poskytovanie obchodu a služieb a
zaslaním informácií o marketingových akciách usporiadateľa a marketingových ponukách
výrobkov a služieb usporiadateľa a jeho obchodných partnerov, zahŕňajúci aj zasielanie
obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, hlavne prostredníctvom SMS
správ a emailov, s využitím všetkých kontaktov uvedených pri prihlásení do súťaže.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný, udeľuje sa na dobu neurčitú, najdlhšie
po dobu trvania účelu a nie dlhšie, než dôjde k odvolaniu súhlasu, Súťažiaci má právo súhlas
kedykoľvek odvolať na vyššie uvedenej adrese usporiadateľa alebo na e-maily
privacy.czech@ferrero.com.

Ďalej súťažiaci prihlásením do súťaže, pre prípad, že sa stane výhercom, výslovne súhlasí s
tým, že organizátor a usporiadateľ sú oprávnení bezodplatne použiť ich krstné meno a obec
bydliska v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch organizátora
a usporiadateľa v súvislosti s prezentáciou tejto súťaže a výrobkov usporiadateľa po dobu sto
osemdesiatych (180) dní po skončení súťaže.
Prihlásením do súťaže prejavuje súťažiaci súhlas s tým, že usporiadateľ a organizátor sú
v súvislosti s prípadnou výhrou, a hlavne jej odovzdaním, oprávnení bezodplatne vyhotovovať,
zobrazovať, rozmnožovať a rozširovať podobu, podobizeň, obrazové snímky a obrazové a
zvukové záznamy týkajúce sa súťažiaceho, alebo prejavov jeho osobnej povahy, písomnosti,
meno, obec bydliska, vrátane ich spracovania a zaradenia do audiovizuálneho diela, a to
v oznamovacích prostriedkoch, na internete alebo v propagačných materiáloch usporiadateľa
alebo organizátora, a to po dobu konania súťaže a ďalej po dobu jedného roka od konca doby
konania súťaže.
Súťažiaci berie na vedomie, že má právo požiadať usporiadateľa, ako prevádzkovateľa
osobných údajov, o informáciu o tom, za akým účelom sú jeho osobné údaje spracúvané, ktoré
osobné údaje sú spracúvané, o povahe spracúvania a o príjemcoch osobných údajov. Súťažiaci
má právo požiadať prevádzkovateľa o opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov.
Súťažiaci ďalej berie na vedomie, že má tiež právo na transparentnosť spracúvania, právo na
prenosnosť údajov, právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom
spracúvaní vrátane profilovania, právo byť zabudnutý a právo vzniesť námietku pri spracúvaní
na účely priameho marketingu, vrátane profilovania a námietku proti spracúvaniu založenom na
oprávnenom záujme. Súťažiaci, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ uskutočňuje
spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného
života súťažiaceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom
na účel ich spracúvania, môže požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby
prevádzkovateľ odstránil takto vzniknutý stav (najmä sa môže jednať o blokovanie, opravu,
doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). Svoje žiadosti môže súťažiaci smerovať na
vyššie uvedenú adresu usporiadateľa alebo na e-mail na webform.cz@ferrero.com (pre
všeobecné otázky týkajúce sa súťaže je však určený postup kontaktovania organizátora
popísaný nižšie v časti Všeobecné podmienky súťaže, písm. s). Ak nevyhovie prevádzkovateľ
žiadosti súťažiaceho podľa predchádzajúcej vety, má súťažiaci právo obrátiť sa na Úrad na
ochranu osobných údajov (súťažiaci má právo sa na Úrad na ochranu osobných údajov so
svojím podnetom alebo sťažnosťou obrátiť aj priamo).
Údaje poskytnuté súťažiacim môžu spracúvať ako sprostredkovatelia marketingové spoločnosti
poverené usporiadateľom súťaže a organizátor, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie
súťaží, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni
poradcovia. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov bude súťažiacemu organizátorom poskytnutý
na vyžiadanie. Osobné údaje nebudú poskytované mimo EÚ.
10.

Všeobecné podmienky súťaže:

a)

Účasťou v súťaží vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne
dodržiavať.

b)

Každý súťažiaci svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že je oprávneným užívateľom e-mailovej
adresy a prípadne nepovinne uvedeného telefónneho čísla, ktoré použil v rámci registrácie na
webovej stránke. V opačnom prípade stráca nárok na výhru v súťaži.

c)

Do súťaže budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí úplne splnia stanovené podmienky súťaže a
vykonajú registráciu riadnym, a úplným spôsobom, teda vyplnia všetky požadované registračné
údaje, a potvrdia súhlas so spracúvaním osobných údajov. Registrácia súťažiaceho, ktorá
neobsahuje všetky požadované údaje, nebude umožnená.

d)

Organizátor a usporiadateľ súťaže majú právo výsledného posúdenia splnenia stanovených
podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi.

e)

Osoby nesplňujúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do
súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napr.
v dôsledku nepravdivých informácii, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru.

f)

Do súťaže sa môže zapojiť len súťažiaci spotrebiteľ, resp. konečný spotrebiteľ súťažných
výrobkov.

g)

Aj ak osoba, ktorá by inak nespĺňala podmienky, splní niektoré podmienky pre získanie výhry,
napr. v dôsledku nepravdivých informácii, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na
výhru. Výhra v takomto prípade prepadá organizátorovi súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť
náhradnému výhercovi, popr. ju použiť na iné marketingové účely. Súťažiaci bude vylúčený v
prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného
alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorá dopomohla
danému účastníkovi k získaniu výhry.

h)

V prípade pochybností o dodržaní pravidiel súťaže, má povinnosť preukázať rozhodné
skutočnosti súťažiaci.

i)

Organizátor ani usporiadateľ súťaže nezodpovedajú za akékoľvek technické problémy, alebo
funkčnosť internetovej siete v súvislosti s účasťou v súťaži. Usporiadateľ ani organizátor
nezodpovedajú za stratu alebo nedoručenie nimi (doporučene) odoslaných poštových zásielok
alebo zásielok (doporučene) zaslaných výhercom v súvislosti s touto súťažou.

j)

Usporiadateľ súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou a konečným spôsobom rozhodovať o
všetkých záležitostiach a výhrach v súťaži.

k)

Usporiadateľ ani organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky
súvisiace s účasťou v súťaži alebo v súvislosti s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na
výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi alebo odovzdania
dopravcovi, ak je výhra zasielaná súťažiacim prostredníctvom dopravcu. Usporiadateľ súťaže si
vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a hodnoty.

l)

Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, ako tú ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru
reklamovať u usporiadateľa alebo organizátora (výhru je možné reklamovať len priamo u

dodávateľa výhier) a ani nemôže vyžadovať viac, než mu na základe týchto pravidiel bolo
poskytnuté. Výhru nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení.
m)

Organizátor alebo usporiadateľ súťaže si vyhradzujú právo kedykoľvek pozmeniť alebo
upraviť pravidlá súťaže alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia
náhrady a rovnako prípadne nahradiť jednotlivé výhry za výhry iné. V prípade zmeny týchto
pravidiel bude táto uskutočnená formou písomných číslovaných dodatkov účinných okamihom
zverejnenia na súťažnej stránke.

n)

Organizátor súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou a s predchádzajúcim súhlasom
usporiadateľa vylúčiť takého súťažiaceho, u ktorého bude mať podozrenie, že takýto súťažiaci
dosiahol svoju výhru v súťaži podvodným konaním alebo konaním, ktoré je v rozpore
s dobrými mravmi spôsobilé ovplyvniť výsledky tejto súťaže. Toto rozhodnutie organizátora je
konečné, bez možnosti odvolania.

o)

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa, organizátora a všetkých
spolupracujúcich právnických a fyzických osôb, fyzické osoby spolupracujúce a osoby všetkým
vyššie uvedeným osobám blízke v zmysle ust. § 116 a násl. zák. č. 40/1964 Zb., občianskeho
zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených
spoločností, alebo osoba im blízka, výhra sa neodovzdá a na jeho miesto nastupuje náhradný
výherca, ktorý bude za týmto účelom vylosovaný.

p)

Pri akomkoľvek porušení pravidiel súťaže si usporiadateľ alebo organizátor vyhradzujú právo
daného súťažiaceho zo súťaže bez náhrady vylúčiť.

q)

Súťažiaci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt
alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/).
V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské
centrum (http://esc-sr.sk).

r)

Zdanenie výhry sa riadi príslušnými právnymi predpismi. Súťažiaci berie 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 a môže podliehať aj
odvodu na zdravotné poistenie.

s)

Úplné pravidlá sú k dispozícií na webových stránkach súťaže www.nutella.sk. Usporiadateľa a
organizátora je možné v súvislosti so súťažou kontaktovať na uvedenej webovej adrese v sekcii
“Časté otázky“ prostredníctvom príslušného formulára alebo na e-mailovej adrese
webform.cz@ferrero.com.

V Prahe, dňa 6. 9. 2018

