PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Rozbaľ to a zbaľ sa“
USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 11, 971 27, Slovenská republika, IČO: 31 568 2114,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiele Sro, vložka 3614/R (ďalej len
„Usporiadateľ“).
ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
PROMOANGEL s.r.o., so sídlom v Prahe 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČ: 290 24 463,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, v oddiele C, vložka 160789 (ďalej len
„Organizátor“)
TECHNICKÝ SPRÁVCA SÚŤAŽE
AITOM Digital s.r.o., so sídlom v Prahe 4, Ohradní 1443/24b, 140 00, Česká republika, IČ: 241 71 816, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, v oddiele C, vložka 185319 (ďalej len „Technický
správca“).
PARTNER SÚŤAŽE
STUDENT AGENCY k.s., so sídlom v Brně, náměstí Svobody 86/17, 602 00, Česká republika, IČ: 253 17 075,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, v oddiele A, vložka 25842 (ďalej len
„Partner“)
NÁZOV SÚŤAŽE
STUDENTSKÁ PEČEŤ – „Rozbaľ to a zbaľ sa“
MIESTO KONANIA A TRVANIE SÚŤAŽE
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“) v období od 5. 11. 2018
00:00:00 hod. do 16. 12. 2018 23:59:59 hod. (ďalej len „Doba konania súťaže“).
V Dobe konania tejto súťaže prebieha paralelná súťaž na území Českej republiky, usporiadaná spoločnosťou
Nestlé Česko s.r.o., so sídlom v Prahe 4, Mezi Vodami 2035/31, 143 20, Česká republika, IČ: 457 99 504.
Pravidlá upravujúce súťaž prebiehajúcu na území Českej republiky sú k dispozícii na www.cokorebel.cz.
Vyhodnotenie súťaže a výhry sú spoločné pre Českú a Slovenskú republiku. Tieto pravidlá upravujú iba súťaž
prebiehajúcu na území Slovenskej republiky, resp. vzťahujú sa iba na spotrebiteľa (Záujemca/Súťažiaci)
vymedzeného v týchto pravidlách.
Súťaž je pre účely vyhodnotenia súťaže o Denné výhry rozdelená do 42 jednotlivých samostatne
vyhodnocovaných súťažných dní, s tým že súťažným dňom sa pre účely tejto súťaže rozumie každý kalendárny
deň v Dobe konania súťaže od 00:00:00 hod. do 23:59:59 hod. (ďalej len „Súťažný deň“).
Súťaž o Hlavnú výhru je vyhodnocovaná za celú Dobu konania súťaže, teda dobu od 5. 11. 2018 00:00:00 hod. do
16. 12. 2018 23:59:59 hod.

1. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba s trvalým pobytom a doručovacou adresou v Slovenskej republike,
staršia ako 18 rokov (ďalej len „Záujemca“).
Súťažiacim sa stáva Záujemca, ktorý splní všetky podmienky pre účasť v súťaži stanovené týmito pravidlami a do
súťaže v Dobe jej konania platne zaregistruje aspoň jeden súťažný kód (ďalej len „Súťažiaci“).
2. SÚŤAŽNÉ VÝROBKY
Za súťažné výrobky sa na účely tejto súťaže považujú výrobky Usporiadateľa:
- ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Mliečna, 180 g (ukážka Súťažného obalu viď nižšie)
- ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Horká, 180 g
- ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Biela, 180 g
- ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ DuoMix, 180 g
-

ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Zlatá edícia – Slaný karamel, 170 g (ukážka Súťažného obalu viď nižšie)
ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Zlatá edícia – Horká Višňa Vanilka, 170 g
ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Zlatá edícia – Mliečna Marhuľa Malina, 170 g
ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Zlatá edícia – Biela Slivka Mak, 170 g

-

ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Mliečna Karotka, tekvicové semienka a želé s chuťou limetky, 170 g
(ukážka Súťažného obalu viď nižšie)
ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Mliečna Zázvor a želé s chuťou grapefruitu, 170 g
ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Horká Marcipán, pomaranč a želé s chuťou tymiánu, 170 g

-

zabalené v súťažnom obale odkazujúcom na túto súťaž, a obsahujúce na vnútornej strane unikátny
deväťmiestny alfanumerický kód (ďalej len „Súťažný kód“), (ďalej len „Súťažný výrobok“).

3. NÁKUP SÚŤAŽNÉHO VÝROBKU A REGISTRÁCIA DO SÚŤAŽE
3.1. NÁKUP SÚŤAŽNÉHO VÝROBKU
Záujemca zakúpi v ľubovoľnom maloobchode, veľkoobchode alebo e-shope v Mieste konania súťaže aspoň jeden
Súťažný výrobok. Nákup Súťažného výrobku je možné vykonať aj pred začiatkom Doby konania súťaže, najneskôr
však do konca Doby konania súťaže. Súťažný výrobok musí spĺňať podmienky uvedené v čl. 2. týchto pravidiel.

Súťažiaci je povinný uschovať si všetky obaly od Súťažných výrobkov obsahujúce Súťažný kód, s ktorými sa
zúčastnil súťaže, a to až do okamihu vysporiadania výhier v súťaži. Ak bude Súťažiaci vyzvaný k doloženiu obalu
Súťažného výrobku obsahujúceho Súťažný kód, ktorý bol v súťaži vyžrebovaný (popr. všetkých obalov
Súťažných výrobkov, s ktorými sa zúčastnil súťaže) a nedoloží ho, nestane sa výhercom a jeho predmetné
Súťažné registrácie budú zo súťaže vyradené.
Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedá za prípady, kedy v obale zakúpeného Súťažného výrobku nie je
uvedený Súťažný kód. Záujemcovi/Súťažiacemu v takom prípade nevzniká nárok na akúkoľvek náhradu.
3.2. REGISTRÁCIA NA SÚŤAŽNOM WEBE
Po vykonaní nákupu Súťažného výrobku Záujemca navštívi v Dobe konania súťaže internetové stránky
www.cokorebel.sk (ďalej len „Súťažný web“), kde vykoná registráciu do súťaže.
Záujemca sa do súťaže zaregistruje (resp. zaregistruje konkrétny Súťažný kód) prostredníctvom registračného
formulára umiestneného na Súťažnom webe, do ktorého zadá: platnú e-mailovú adresu, meno a priezvisko a
Súťažný kód (popr. niekoľko Súťažných kódov, viď ďalej). Následne, pre úspešné dokončenie registrácie
Záujemca: 1) potvrdí, že sa oboznámil s pravidlami tejto súťaže, vyjadruje s nimi dobrovoľne svoj výslovný súhlas
a zaväzuje sa ich dodržiavať a že je osobou staršou ako 18 rokov; 2) dobrovoľne vyjadrí zaškrtnutím príslušného
políčka svoj výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účel vedenia súťaže zahŕňajúci organizáciu a
vyhodnotenie súťaže, kontrolu súťaže a odovzdanie výhier podľa čl. 5. týchto pravidiel, resp. Prílohy č. 1 pravidiel
(Záujemca berie na vedomie, že v prípade, že tento súhlas neudelí, nebude môcť byť zaradený do súťaže); a
prostredníctvom tlačidla „Odoslať kód/kódy“ odošle takto riadne vyplnený registračný formulár Technickému
správcovi súťaže. Záujemca bude tiež môcť (v rámci kompletizácie registračného formulára), v prípade svojho
záujmu, udeliť zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho políčka svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných
údajov na marketingové účely podľa čl. 5. týchto pravidiel, resp. Prílohy č. 2 týchto pravidiel.
Okamihom doručenia riadne vyplneného registračného formulára Technickému správcovi súťaže (obsahujúceho
validný, v súťaži predtým nepoužitý Súťažný kód, popr. kódy) sú Záujemcom do tohto formulára zadané Súťažné
kódy registrované do súťaže a Záujemca sa stáva Súťažiacim (ďalej len „Súťažná registrácia“). O úspešnej
Súťažnej registrácii je Súťažiaci informovaný správou zobrazenou na obrazovke zariadenia, z ktorého Súťažnú
registráciu vykonal s tým, že je mu táto potvrdzujúca správa odoslaná aj na e-mail, ktorý uviedol do
registračného formulára.
Každý Súťažný kód obsahuje unikátnu kombináciu znakov, ktorú je možné pre účasť v súťaži (registráciu) použiť
iba raz. Opakovaný pokus o nahranie rovnakého kódu nie je technicky možný – v prípade, kedy je pri pokuse o
registráciu do súťaže uvedený neexistujúci, alebo už registrovaný Súťažný kód, nebude tento kód do súťaže
zaradený.
Okamihom úspešnej Súťažnej registrácie Súťažného kódu je Súťažiaci (resp. ním registrovaný Súťažný kód)
zaradený tak do súťaže o Hlavnú výhru, ako aj pre účely vyhodnotenia súťaže o Dennú výhru, do príslušného
Súťažného dňa. Každý Súťažný deň sa vyhodnocuje úplne samostatne. Súťažné kódy registrované do súťaže v
konkrétny Súťažný deň sa do nasledujúcich dní nepresúvajú. V prípade získania Dennej výhry, stráca Súťažiaci
možnosť byť s príslušným (pre Dennú výhru vyžrebovaným) Súťažným kódom zaradený do žrebovania o Hlavnú
výhru.
Každý jednotlivý Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len s jednou špecifickou e-mailovou adresou.
Opakovaná účasť v súťaži je podmienená vždy registráciou nového Súťažného kódu.

4. VÝHRY A SPÔSOB URČENIE VÝHERCOV
4.1. VÝHRY V SÚŤAŽI
Do súťaže sú vložené nasledujúce výhry:
Denné výhry:
a) KREDIT na Kreditový lístok RegioJet v hodnote 16 € vrátane DPH
(ďalej len „Kredit“)
- Celkom je do súťaže vložených: 3 780 ks tejto výhry (spoločne v rámci paralelných súťaží v Českej aj
Slovenskej republike).
- Denne sa rozdeľuje: 90 ks tejto výhry (spoločne v rámci paralelných súťaží v Českej aj Slovenskej
republike).
- Výška Kreditu: 16 € vrátane DPH.
- Podmienkou čerpania tejto výhry je, že výherca musí mať zriadený Kreditový lístok RegioJet (tzn., ak
už ho nemá zriadený, je potrebné si ho pre čerpanie tejto výhry zriadiť).
- Výhercovi tejto výhry je nasledujúci deň po vyhodnotení príslušného Súťažného dňa prostredníctvom
e-mailu na jeho e-mailovú adresu zaslané oznámenie o výhre. Súťažiaci v prípade, že sa stane
výhercom tejto výhry, udelením svojho súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účely tejto
súťaže súhlasí s tým, že jeho údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, budú na účely čerpania tejto
výhry poskytnuté Partnerovi súťaže (Partner súťaže bude tieto údaje spracúvať ako ďalší
prevádzkovateľ), ktorý výhercu kontaktuje (a to do 3 pracovných dní od vyhodnotenia príslušného
Súťažného dňa) a zašle mu, spoločne s informáciami na čerpanie výhry, unikátny kód,
prostredníctvom ktorého bude môcť výherca výhru čerpať.
- Výhru nie je možné zameniť za peniaze. Na výhru sa nevracia žiadna finačná hotovosť, ani ju
nemožno použiť na preplatenie iných služieb.
- Kredit možno nabiť na Kreditový lístok RegioJet výhradne v období od 5. 11. 2018 do 28. 2. 2019.
Podmienky čerpania Kreditu sa riadia podmienkami spoločnosti STUDENT AGENCY k.s. (RegioJet),
pozri: https://www.regiojet.sk/dokumenty/index.html.
- Každý jednotlivý Súťažiaci môže túto výhru v súťaži získať opakovane, max. však 5× za celú Dobu
konania súťaže (pozri nižšie).
b)

Darčekový poukaz na LETENKU od spoločnosti RegioJet v hodnote 195 € vrátane DPH
(ďalej len „Darčekový poukaz“)
- Celkom je do súťaže vložených: 84 ks Darčekových poukazov (spoločne v rámci paralelných súťaží v
Českej aj Slovenskej republike)
- Denne sa rozdeľujú 2 ks Darčekových poukazov (spoločne v rámci paralelných súťaží v Českej aj
Slovenskej republike)
- Pre túto výhru vyžrebovanému Súťažiacemu je nasledujúci deň po vyhodnotení príslušného
Súťažného dňa prostredníctvom e-mailu na jeho e-mailovú adresu zaslané oznámenie o vyžrebovaní
a výzva na doručenie scanu/fotografie obalu Súťažného výrobku s čitateľným Súťažným kódom (ktorý
bol v danom Súťažnom di vyžrebovaný) a kontaktných údajov Súťažiaceho (meno, priezvisko, ulica,
popisné číslo, mesto, PSČ, číslo mobilného telefónu) na e-mailovú adresu: sutaz@cokorebel.sk, a to
do 3 dní odo dňa odoslania výzvy. V prípade, že požadovaný scan/fotografia spoločne s kompletnými
údajmi nebude doručený na stanovenú e-mailovú adresu v uvedenej lehote alebo zaslané údaje
nebudú zodpovedať údajom uvedeným v príslušnej Súťažnej registrácii, vyžrebovaný Súťažiaci sa
nestáva výhercom a o predmetnú výhru sa bude znovu žrebovať v záverečnom žrebovaní po skončení
Doby konania súťaže (pozri ďalej). Usporiadateľ aj Organizátor je oprávnený si, najmä v prípade
pochybností o pravosti obalu Súťažného výrobku, vyžiadať originál tak príslušného obalu Súťažného

-

-

-

-

výrobku, ako aj všetkých Súťažných výrobkov, s ktorými sa Súťažiaci zúčastnil súťaže (pozri článok. 6.
týchto pravidiel).
Nárok na výhru vzniká vyžrebovanému Súťažiacemu až v prípade úspešnej kontroly obalu Súťažného
výrobku s kladným výsledkom. Výhra bude výhercovi zaslaná na poštovú adresu (na náklady
Organizátora), ktorú uviedol v odpovedi na výhernú správu, a to prostredníctvom poskytovateľa
doručovacích služieb najneskôr do 1 mesiaca od skončenia súťaže. V prípade, kedy si Usporiadateľ
alebo Organizátor vyžiada originál/y obalu Súťažného výrobku, sa doba pre zaslanie výhier (ak
vznikne na ne nárok) primerane posúva, uplynie najneskôr 2 mesiace od skončenia súťaže.
Darčekový poukaz je možné uplatniť iba pri nákupe leteniek od spoločnosti STUDENT AGENCY k.s., a
to v pracovných dňoch od 9.00 do 18.00 prostredníctvom:
o webových stránok: https://www.studentagency.sk/letenky/,
o pobočiek: https://www.studentagency.sk/kontakty/ (Vyberte produkt: Letenky),
o telefónu: 0800 121 121,
o e-mailu: letenky@studentagency.sk.
Výherca bude po dokončení rezervácie požiadaný o zaslanie skenu alebo fotografie Darčekového
poukazu na e-mail: letenky@studentagency.sk. Podmienky používania Darčekového poukazu a nákup
leteniek a ich použitia sa riadia podmienkami spoločnosti STUDENT AGENCY k.s., pozri:
https://www.studentagency.sk/letenky/dolezite-informacie/obchodne-podmienky/index.html.
Na uvedený poukaz možno čerpať iba nákup letenky/leteniek a nie je možné ho vymeniť za peniaze
(nevyčerpaná hodnota poukazu nebude refundovaná) alebo zameniť za iné služby apod.
Letenku/y je možné zakúpiť aj vo vyššej hodnote, než akú má poukaz, avšak cenu letenky/nok nad
rámec hodnoty poukazu hradí výherca sám.

(Výhra „Kredit“ a výhra „Darčekový poukaz“ vyššie aj ďalej jednotlivo aj spoločne tiež len „Denná
výhra“)
Každý jednotlivý Súťažiaci môže získať v súťaži Dennú výhru max. 5 × s tým, že Darčekový poukaz
môže získať iba 1×.
V prípade maximálneho počtu výhier Denná výhra, môžu nastať tieto dve situácie:
a) Súťažiaci vyhrá 4× Kredit a 1× Darčekový poukaz
b) Súťažiaci vyhrá 5× Kredit a 0× Darčekový poukaz
Hlavná výhra:
a) Darčekový poukaz na ZÁJAZD PODĽA VLASTNÝCH PRAVIDIEL v hodnote 3 890 € vrátane DPH
(ďalej a vyššie len „Hlavná výhra“)
- Celkom je do súťaže vložený: 1 ks Hlavnej výhry (v rámci spoločných súťaží v Českej aj Slovenskej
republike).
- Pre túto výhru vyžrebovaný Súťažiaci je o svojom vyžrebovaní obratom informovaný prostredníctvom
e-mailu odoslaného na jeho e-mailovú adresu. Súčasťou e-mailu je aj výzva na doručenie
scanu/fotografie obalu Súťažného výrobku s čitateľným Súťažným kódom (ktorý bol v žrebovaní o
Hlavnú výhru vyžrebovaný) a kontaktných údajov Súťažiaceho (meno, priezvisko, ulica, popisné číslo,
mesto, PSČ, číslo mobilného telefónu) na e-mailovú adresu: sutaz@cokorebel.sk, a to do 3 dní odo
dňa odoslania výzvy. V prípade, že požadovaný scan/fotografia spoločne s kompletnými údajmi
nebude doručený na stanovenú e-mailovú adresu v uvedenej lehote alebo zaslané údaje nebudú
zodpovedať údajom uvedeným v príslušnej Súťažnej registrácii, vyžrebovaný Súťažiaci sa nestáva
výhercom a o predmetnú výhru sa bude znovu žrebovať v záverečnom žrebovaní po skončení Doby
konania súťaže (pozri ďalej). Usporiadateľ aj Organizátor je oprávnený si, najmä v prípade
pochybností o pravosti obalu Súťažného výrobku, vyžiadať originál tak príslušného obalu Súťažného

-

-

výrobku, ako aj všetkých Súťažných výrobkov, s ktorými sa Súťažiaci zúčastnil súťaže (pozri článok. 6.
týchto pravidiel).
Nárok na Hlavnú výhru vzniká vyžrebovanému Súťažiacemu až v prípade úspešnej kontroly obalu
Súťažného výrobku s kladným výsledkom. Hlavná výhra bude výhercovi zaslaná na kontaktnú adresu,
ktorú uviedol v odpovedi na výhernú správu, a to prostredníctvom poskytovateľa doručovacích
služieb najneskôr do 1 mesiaca od skončenia súťaže (náklady na doručenie hradí Organizátor).
Usporiadateľ si vyhradzuje právo odovzdať po dohode s výhercom Hlavnú výhru osobne. V prípade,
kedy si Usporiadateľ alebo Organizátor vyžiada originál/y obalu Súťažného výrobku, sa doba pre
zaslanie výhier (ak vznikne na ne nárok) primerane posúva, uplynie najneskôr 2 mesiace od skončenia
súťaže.
Hlavnú výhru je možné uplatniť výhradne pri nákupe zájazdu z ponuky STUDENT AGENCY k.s.
(www.dovolena.cz).
Hlavnú výhru je možné uplatniť (t.j. zájazd objednať) najneskôr do 30. 6. 2019. Po uplynutí tejto doby
nárok na čerpanie Hlavnej výhry bez náhrady zaniká.
Podmienky čerpania Hlavnej výhry a podmienky uskutočnenia zájazdu sa riadia podmienkami zmluvy
o zájazde uzavretej so spoločnosťou STUDENT AGENCY k.s. a podmienkami umiestnenými na:
https://info.dovolena.cz/obchodni-podminky.
Ďalšie podmienky uplatnenia Hlavnej výhry napr. kontaktné údaje sú uvedené priamo na
predmetnom poukaze s tým, že zároveň s Hlavnou výhrou budú výhercovi odovzdané aj pokyny na
jeho uplatnenie.
Na uvedený poukaz možno čerpať iba vyššie špecifikovanú Hlavnú výhru a nie je možné ho vymeniť
za peniaze (nevyčerpaná hodnota poukazu nebude refundovaná) alebo vymeniť za iný zájazd, alebo
služby a pod.
Zájazd je možné realizovať aj vo vyššej hodnote, než akú má poukaz, avšak náklady nad rámec
hodnoty poukazu hradí výherca sám.
Usporiadateľ ani Organizátor nenesú za ujmy alebo škody spojené so zájazdom akúkoľvek
zodpovednosť.
Svojou účasťou v súťaži Súťažiaci:
o

sa zaväzuje v prípade výhry Hlavnej výhry poskytnúť Usporiadateľovi fotodokumentáciu
realizácie Hlavnej výhry. Fotodokumentáciou sa na účely predchádzajúcej vety rozumie min. 5
fotografií o veľkosti minimálne 2MB/1 fotografia alebo video o minimálnej dĺžke 1 min –
ktoré názorne dokumentuje/ú čerpanie Hlavnej výhry (realizáciu zájazdu) (ďalej aj len
„Fotodokumentácia“ alebo „Dielo“).
Súťažiaci ďalej (v uvedenom prípade) udeľuje Usporiadateľovi a Partnerovi, bezodplatnú,
nevýhradnú licenciu k ním zhotovenej a Usporiadateľovi následne poskytnutej
Fotodokumentácie, a to v nižšie uvedenom rozsahu:
Usporiadateľ aj Partner je oprávnený používať Fotodokumentáciu na všetky spôsoby použitia
stanovené v § 19 ods. 4, zákona č. 185/2015 Z.z. (ďalej len „autorský zákon“), najmä na
zverejnenie na oficiálnej webovej a Facebookovej stránke a Instagrame STUDENTSKÁ
PEČEŤ, a aj iných weboch a k reklamným, propagačným a marketingovým účelom
Usporiadateľa a Partnera v zmysle šírenia a použitia autorských diel v médiách, a to v
neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný, množstevný) na dobu

trvania majetkových práv k autorskému dielu podľa autorského zákona. Usporiadateľ ani
Partner nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť Fotodokumentáciu pre svoje
potreby v súlade s autorským zákonom. Ak je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek
ďalšie nakladanie s Fotodokumentáciou (napr. jej úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie
spoločného diela apod.) potrebný súhlas Súťažiaceho, má sa za to, že bol tento súhlas
výslovne udelený (Usporiadateľovi aj Partnerovi) poskytnutím Fotodokumentácie
Usporiadateľovi. Usporiadateľ aj Partner je oprávnený túto licenciu poskytnúť tretej osobe (tj.
poskytovať sublicenciu) alebo postúpiť licenciu ľubovoľne na základe vlastného rozhodnutia.
Súťažiaci, účasťou v súťaži a poskytnutím Fotodokumentácie výslovne vyhlasuje, že je
autorom Fotodokumentácie (Dielo sám vytvoril), a ako taký je oprávnený uvedené
oprávnenie na použitie udeliť. V prípade, že sa kedykoľvek preukáže opak tohto, zodpovedá
Súťažiaci v plnom rozsahu za všetky škody alebo ujmy vzniknuté v tejto súvislosti
Usporiadateľovi alebo Partnerovi a zaväzuje sa tieto škody bezodkladne v plnom rozsahu
uhradiť (resp. odčiniť ujmy). Uvedené najmä znamená, že ak by v dôsledku nedostatku
súhlasu dotknutej osoby vznikla Usporiadateľovi, Partnerovi alebo inej osobe akákoľvek
škoda (napr. uložením povinnosti poskytnúť zadosťučinenie alebo uložením pokuty) alebo
náklady, je Súťažiaci povinný iich v plnom rozsahu uhradiť.
Súťažiaci má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s Fotodokumentáciou a
udelením licencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami
platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobných
údajov a ochranu osobnosti ako aj ďalších právnych predpisov. Súťažiaci svojou účasťou
najmä potvrdzuje, že Fotodokumentácia je jeho pôvodným výtvorom, tj. nejedná sa o
zneužitie akýchkoľvek autorských diel. Rovnako tak sa Súťažiaci zaväzuje, že použitím
Fotodokumentácie nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, tj. napr. práva osôb
zachytených vo Fotodokumentácii (tj. práva osobnostné), práva vlastníkov vecí alebo
ochranných známok zachytených vo Fotodokumentácii, atď. Všetky potrebné súhlasy
súvisiace s poskytnutím Fotodokumentácie si musí Súťažiaci vysporiadať na vlastné náklady a
vlastnú zodpovednosť.
o

Udeľuje výslovný súhlas na vyhotovenie a šírenie (Usporiadateľom alebo ním určenou osobou)
fotografií a videa (ďalej tiež spoločne len „Záznam“) zachytávajúcich osobu Súťažiaceho vrátane
všetkých ďalších prejavov osobnej povahy v rámci oficiálneho odovzdávania Hlavnej výhry.
Súhlas sa poskytuje odo dňa nadobudnutia Záznamu, v neobmedzenom územnom rozsahu, v
neobmedzenom množstve (počtu) použitia a na dobu trvania majetkových práv k autorskému
dielu podľa autorského zákona a na všetky spôsoby použitia a šírenia najmä v zmysle § 19 ods. 4
a § 118 autorského zákona. Usporiadateľ je oprávnený Záznamy zachytávajúce osobu
Súťažiaceho vrátane všetkých ďalších prejavov osobnej povahy dopĺňať, meniť, spracovávať,
skracovať, zužovať, prepracovávať apod., a to sám alebo prostredníctvom tretích strán, a to
akýmkoľvek spôsobom a bez akýchkoľvek obmedzení. Usporiadateľ je oprávnený uvedený
súhlas (v uvedenom rozsahu) ďalej udeliť tretím osobám t.j. udeliť sublicenciu.

Súťažiaci sa zaväzuje uvedené oprávnenie Usporiadateľa písomne potvrdiť v preberacom protokole k Hlavnej
výhre.
Hlavnú výhru môže získať každý Súťažiaci, ktorý sa úspešne registroval do súťaže (resp. registroval aspoň jeden
Súťažný kód), avšak výhradne so Súťažným kódom, ktorý nebol v súťaži vyžrebovaný pre žiadnu Dennú výhru.
4.2. SPÔSOB URČENIA VÝHERCOV
Výherca Dennej výhry
Výhercovia Denných výhier (ak splnia všetky podmienky týchto pravidiel) budú určení žrebovaním vykonaným
elektronickým systémom Technického správcu. Po ukončení príslušného Súťažného dňa budú vyžrebovaní zo
všetkých, v príslušný Súťažný deň, platne registrovaných Súťažných kódov:
- 2 výhercovia Dennej výhry Darčekový poukaz,
- 90 výhercov Dennej výhry Kredit,
s tým, že žrebovanie pre každý Súťažný deň sa uskutoční vždy v deň nasledujúci po skončení príslušného
Súťažného dňa, a to tak, že najskôr budú vyžrebovaní 2 výhercovia Dennej výhry Darčekový poukaz, a následne
bude vyžrebovaných 90 výhercov Dennej výhry Kredit. O žrebovaní bude, po skončení súťaže, vyhotovený
písomný protokol.
Súťaž má teda spolu 3 780 výhercov Dennej výhry Kredit a 84 výhercov Dennej výhry Darčekový poukaz.
V prípade, že do súťaže v príslušný Súťažný deň zaregistrujú Súťažiaci menej Súťažných kódov, než je pre
konkrétny Súťažný deň pridelených Denných výhier alebo podmienky zaradenia do súťaže nesplní dostatočný
počet Súťažiacich, nerozdelené výhry budú zaradené do tzv. záverečného žrebovania (viď ďalej).
Vyhodnotenie súťaže a výhry sú spoločné pre Českú a Slovenskú republiku.
Výherca Hlavnej výhry
Výherca Hlavnej výhry bude určený žrebovaním vykonaným elektronickým systémom Technického správcu, a to
tak, že nasledujúci deň po ukončení súťaže bude vyžrebovaný výherca, zo všetkých v Dobe konania súťaže platne
registrovaných Súťažných kódov, ktoré neboli v súťaži doteraz vyžrebované (v rámci žrebovania o Denné výhry).
Súťaž má teda celkom 1 výhercu Hlavnej výhry. O priebehu žrebovania Hlavnej výhry bude vyhotovený písomný
protokol.
Vyhodnotenie súťaže a výhry sú spoločné pre Českú a Slovenskú republiku.
Záverečné žrebovanie
Záverečné žrebovanie sa uskutoční najneskôr 21. 12. 2018 s tým, že v ňom budú vyžrebovaní výhercovia doteraz
nepridelených Denných výhier (napr. z dôvodu nedoloženého nároku na výhru, nedostatočnej účasti v konkrétný
Súťažný deň apod.), popr. Hlavnej výhry. Žrebovanie bude zo všetkých do súťaže v Dobe jej konania platne
registrovaných Súťažných kódov:


ktoré neboli vyžrebované v rámci predchádzajúcich žrebovaní

a súčasne


ich do súťaže neregistrovali Súťažiaci, ktorí už naplnili svoj limit počtu Denných výhier (pozri ods. 4.1.
týchto pravidiel), ktorý možno v súťaži získať. V prípade, že sa ani po uvedenom záverečnom žrebovaní
nepodarí v súlade s týmito pravidlami prideliť všetky výhry v súťaži príslušným výhercom, prepadajú
tieto v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

Vyžrebovaným Súťažiacim bude najneskôr nasledujúci deň po záverečnom žrebovaní zaslané, prostredníctvom
e-mailu na ich e-mailovú adresu, oznámenie o vyžrebovaní. Podmienky čerpania a odovzdania výhier sú zhodné
s ods. 4.1. týchto pravidiel.
5. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A PREJAVOV OSOBNEJ POVAHY
Záujemca zaškrtnutím príslušného políčka v rámci registračného formulára na súťažných stránkach
www.cokorebel.sk udeľuje svoj výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov Usporiadateľovi, ako
prevádzkovateľovi osobných údajov, a to na účel vedenia súťaže zahŕňajúci organizáciu a vyhodnotenie súťaže,
kontrolu súťaže a odovzdanie výhier podľa Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel.
V rámci Prílohy č. 1 je Záujemca oboznámený so svojimi právami, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov
pre vyššie uvedené účely. Záujemca zároveň zaškrtnutím príslušného políčka súhlasí so spracúvaním
poskytnutých osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú Organizátor, Technický správca
a v prípade výhry Kredit prostredníctvom ďalšieho prevádzkovateľa, a to Partnera.
Záujemca sa môže rozhodnúť zaškrtnuť príslušné políčko v rámci registračného formulára a udeliť svoj výslovný
súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely podľa Prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou týchto pravidiel. Udelený súhlas je možné následne kedykoľvek odvolať. Práva Záujemcu spojené so
spracúvaním osobných údajov sú uvedené v Prílohe č. 2.
Súťažiaci svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, prípadne iných právnych
predpisov, bezodplatne meno, priezvisko a mesto adresy na doručovanie súťažiaceho v médiách (vrátane
internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s
propagáciou výrobkov a služieb Usporiadateľa s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie
uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy Súťažiacich. Súhlas podľa tohto odseku sa poskytuje na 2
roky odo dňa jeho zaznamenania. Práva spojené s vyššie uvedeným sú vymedzené v Prílohe č. 1.
6. ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE
Viacnásobná účasť v súťaži je možná vždy len s novou registráciou Súťažného kódu a zakaždým pri riadnom
splnení podmienok účasti.
Súťažiaci sa súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné, alebo
akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ ani ďalšie osoby podieľajúce sa na organizovaní súťaže nie sú voči
Súťažiacim inak zaviazaní a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa ani týchto osôb,
ako sú uvedené v týchto pravidlách.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť celkový počet výhier v súťaži, nahradiť deklarované výhry výhrami
podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier najmä v prípade, že výhry
nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami.

Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté výhry alebo výhry, ktoré nebolo možné v rámci súťaže prideliť,
prepadajú Usporiadateľovi.
Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k Usporiadateľovi,
Organizátorovi, Technickému správcovi, Partnerovi alebo spolupracujúcim spoločnostiam, ako aj osoby týmto
osobám blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka.
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 osoba zo súťaže bez náhrady
vylúčená.
Usporiadateľ, Organizátor ani Technický správca nezodpovedá za nedoručenie Súťažných registrácií, výherných
správ, odpovedí na výherné správy, výhier, ako aj akékoľvek iné technické problémy súvisiace s prenosom dát
elektronickými prostriedkami.
O akýchkoľvek reklamáciách alebo námietkach týkajúcich sa pravidiel súťaže rozhoduje s konečnou platnosťou
Usporiadateľ. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať, všetky prípadné námietky je nutné uplatniť priamo u
Partnera.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť alebo jednostranne
zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na www.cokorebel.sk a
www.nestle.sk kde sú tiež k dispozícii platné a úplné pravidlá.
Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s
konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v
prípade, že Usporiadateľ, Technický správca alebo Organizátor zistí a/alebo bude mať dôvodné podozrenie, na
spáchanie podvodného alebo nekalého konania, alebo akéhokoľvek konania proti dobrým mravom alebo
pravidlám tejto súťaže zo strany takého Súťažiaceho alebo niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým
táto dopomohla danému Súťažiacemu k účasti v súťaži, popr. získaniu výhry v súťaži. Prípadné námietky k
priebehu súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 20
pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie
Usporiadateľa o námietke je konečné. V prípade akýchkoľvek námietok alebo tvrdenia má dôkazné bremeno
Súťažiaci.
Usporiadateľ, Technický správca ani Organizátor nezodpovedajú za škody, ktoré Súťažiacemu vzniknú v
souvislosti s účasťou v súťaži alebo v souvislosti s čerpaním výhry.
Usporiadateľ aj Organizátor sú oprávnení (kedykoľvek počas súťaže, a aj po jej skončení) vyžiadať si od
Súťažiaceho všetky obaly Súťažných výrobkov, s ktorými sa zapojil do súťaže. V prípade, že Súťažné kódy nebudú
zodpovedať údajom uvedeným v Súťažných registráciách, obaly budú nečitateľné, poškodené, počet Súťažných
kódov nebude zodpovedať počtu Súťažných registrácií, resp. Súťažiaci hodnoverne nepreukáže uskutočnenie
Súťažných nákupov Súťažných výrobkov, s ktorými sa Súťažiaci zapojil do súťaže, Súťažiacemu nevzniká nárok na

výhru, a táto prepadá Usporiadateľovi súťaže. Tie isté účinky má aj skutočnosť, že Súťažné obaly nebudú
Usporiadateľovi alebo Organizátorovi doručené v lehote a na adresu ním určenú.
Daň z výhry a poistné na zdravotné poistenie:
a. Ak hodnota výhry presiahne 350 €, je v zmysle slovenských 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.
b. Ak hodnota výhry presiahne 350 €, je v zmysle slovenských právnych predpisov výherca povinný
zaplatiť poistné na zdravotné poistenie za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o
zdravotnom poistení v platnom a účinnom znení.
Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na www.cokorebel.sk a www.nestle.sk. Otázky je možné smerovať na e-mail
sutaz@cokorebel.sk, bezplatnú telefonickú linku 0800 135 135 v pracovných dňoch 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00,
alebo na Facebookovú stránku STUDENTSKÁ PEČEŤ.

V Prahe, dňa 2. 11. 2018

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Rozbaľ to a zbaľ sa“
PRÍLOHA č. 1
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY SÚŤAŽE
USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 11, 971 27, Slovenská republika, IČO: 31 568 2114,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiele Sro, vložka 3614/R (ďalej len
„Usporiadateľ“).
ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
PROMOANGEL s.r.o., so sídlom v Prahe 4, Belehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČ: 290 24 463,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, v oddiele C, vložka 160789 (ďalej len
„Organizátor“)
TECHNICKÝ SPRÁVCA SÚŤAŽE
AITOM Digital s.r.o., so sídlom v Prahe 4, Ohradní 1443/24b, 140 00, Česká republika, IČ: 241 71 816, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, v oddiele C, vložka 185319 (ďalej len „Technický
správca“).
PARTNER SÚŤAŽE
STUDENT AGENCY k.s., so sídlom v Brně, náměstí Svobody 86/17, 602 00, Česká republika, IČ: 253 17 075,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, v oddiele A, vložka 25842 (ďalej len
„Partner“)
NÁZOV SÚŤAŽE
STUDENTSKÁ PEČEŤ – „Rozbaľ to a zbaľ sa“
MIESTO KONANIA A TRVANIE SÚŤAŽE
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“) v období od 5. 11. 2018
00:00:00 hod. so 16. 12. 2018 23:59:59 hod. (ďalej len „Doba konania súťaže“).
Záujemca zaškrtnutím príslušného políčka v rámci registračného formulára na súťažných stránkach
www.cokorebel.sk udeľuje svoj výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu poskytnutých
osobných údajov (ďalej tiež len „údaje“) a s ich zaradením do do zoznamu súťažiacich, spoločnosti Nestlé
Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 31 568 2114,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiele Sro, vložka 3614/R, ako
prevádzkovateľovi. Záujemca zároveň berie na vedomie, že osobné údaje budú spracúvané aj prostredníctvom
sprostredkovateľa (ktorým je Technický správca a Organizátor) na účely tejto súťaže.
Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom na účel spracúvania, najdlhšie po dobu 2
rokov, ak nebude tento súhlas odvolaný skôr.

Záujemca zároveň zaškrtnutím príslušného políčka súhlasí so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno,
priezvisko a e-mailová adresa v prípade výhry Kredit prostredníctvom ďalšieho prevádzkovateľa, a to Partnera.
Partner v prípade výhry kontaktuje výhercu na účely uplatnenia výhry. Na iné účely nebudú uvedené osobné
údaje výhercu dennej výhry Kredit Partnerovi poskytnuté.
Výslovne sa uvádza, že súťažiaci, ktorý neudelí súhlas so spracúvaním osobných údajov, za účelom ich využitia v
rámci súťaže, nemôže byť do súťaže zaradený.
Súťažiaci berie na vedomie, že má práva zaručené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nariadenie“), a to
 právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sa jeho osobné údaje
spracúvajú, na aký účel, aký je rozsah údajov, ktoré sa spracúvajú, a komu boli tieto údaje prípadne
sprístupnené,
 právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, príp. doplnenie neúplných údajov,
 právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania, alebo ak sa osobné údaje spracúvajú
nezákonne,
 právo na obmedzenie spracúvania 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 vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu,
 právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom
Hraničná 12, 820 07 Bratislava, v prípade, že by zistil, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušil
svoje povinnosti, vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia.
Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, korešpondenčná adresa.
Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.
Osobné údaje sa spracúvajú najmä na účely evidencie súťažiacich, na dobu od ich poskytnutia v rámci súťaže
do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však na 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje
Súťažiaceho budú spracúvané vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze prevádzkovateľa, popr.
sprostredkovateľom, ktorým je Organizátor a Technický správca, s ktorým prevádzkovateľ uzavrie príslušnú
zmluvu. Všetky údaje sú ukladané v digitálnej forme.
Ak Súťažiaci požiada o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov, je mu prevádzkovateľ a prípadne aj
sprostredkovateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Súťažiaci má právo na bezplatné
poskytnutie informácie. Každý Súťažiaci, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov 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 alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby prevádzkovateľ alebo
sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu
osobných údajov). Súťažiaci má ďalej právo sa so svojimi oprávnenými žiadosťami obracať na prevádzkovateľa
alebo na sprostredkovateľov, a ak im prevádzkovateľ nevyhovie, tak na Úrad na ochranu osobných údajov, na
ktorý sa však môže Súťažiaci obrátiť aj priamo.

Tento súhlas môže Súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, tj.
doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla
Usporiadateľa. Odvolaním svojho súhlasu bude Súťažiaci vylúčený zo súťaže, a zároveň stráca nárok na výhru v
súťaži.

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Rozbaľ to a zbaľ sa“
PRÍLOHA č. 2
SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY (ZÁUJEMCU) NA POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ
ÚČELY

USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 11, 971 27, Slovenská republika, IČO: 31 568 2114,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiele Sro, vložka 3614/R (ďalej len
„Usporiadateľ“).
ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
PROMOANGEL s.r.o., so sídlom v Prahe 4, Belehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČ: 290 24 463,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, v oddiele C, vložka 160789 (ďalej len
„Organizátor“)
TECHNICKÝ SPRÁVCA SÚŤAŽE
AITOM Digital s.r.o., so sídlom v Prahe 4, Ohradní 1443/24b, 140 00, Česká republika, IČ: 241 71 816, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, v oddiele C, vložka 185319 (ďalej len „Technický
správca“).
PARTNER SÚŤAŽE
STUDENT AGENCY k.s., so sídlom v Brně, náměstí Svobody 86/17, 602 00, Česká republika, IČ: 253 17 075,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, v oddiele A, vložka 25842 (ďalej len
„Partner“)
NÁZOV SÚŤAŽE
STUDENTSKÁ PEČEŤ – „Rozbaľ to a zbaľ sa“
MIESTO KONANIA A TRVANIE SÚŤAŽE
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“) v období od 5. 11. 2018
00:00:00 hod. so 16. 12. 2018 23:59:59 hod. (ďalej len „Doba konania súťaže“).
I. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Záujemca zaškrtnutím príslušného políčka v rámci registračného formulára na súťažných stránkach
www.cokorebel.sk súhlasí s použitím jeho osobných údajov pre ponúkanie produktov a služieb Usporiadateľa,
informovanie o marketingových akciách Usporiadateľa, ako aj pre zasielanie obchodných oznámení
Usporiadateľa prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách.
II. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom na účel spracúvania, najdlhšie po dobu 2
rokov, ak nebude tento súhlas odvolaný skôr.
III. ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záujemca zároveň zaškrtnutím príslušného políčka súhlasí so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno,
priezvisko a e-mailová adresa v prípade výhry Kredit prostredníctvom ďalšieho prevádzkovateľa, a to Partnera.
IV. PRÁVA SPOJENÉ SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Záujemca berie na vedomie, že má práva zaručené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nariadenie“), a to
 právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sa jeho osobné údaje
spracúvajú, na aký účel, aký je rozsah údajov, ktoré sa spracúvajú, a komu boli tieto údaje prípadne
sprístupnené,
 právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, príp. doplnenie neúplných údajov,
 právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania, alebo ak sa osobné údaje spracúvajú
nezákonne,
 právo na obmedzenie spracúvania 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 vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu,
 právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom
Hraničná 12, 820 07 Bratislava, v prípade, že by zistil, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušil
svoje povinnosti, vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia.
Ak Záujemca požiada o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov, je mu prevádzkovateľ a prípadne aj
sprostredkovateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Záujemca má právo na bezplatné
poskytnutie informácie. Každý Záujemca, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo
sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného
života Záujemcu alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich
spracúvania, môže požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie
alebo likvidáciu osobných údajov). Záujemca má ďalej právo sa so svojimi oprávnenými žiadosťami obracať na
prevádzkovateľa alebo na sprostredkovateľov, a ak im prevádzkovateľ nevyhovie, tak na Úrad na ochranu
osobných údajov, na ktorý sa však môže Záujemca obrátiť aj priamo.
V. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY
Usporiadateľ neplánuje prenos osobných údajov do tretích krajín.
VI. KONTAKTNÁ ADRESA V PRÍPADE UPLATNENIA PRÁV
Tento súhlas môže Záujemca Záujemca kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty,
tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla
Usporiadateľa.

