Pravidlá súťaže

“Majstrovstvá chuti”
(ďalej len “pravidlá”)

Úplné pravidlá

•

Usporiadateľ: Mondelez Slovakia s.r.o., IČO: 47681225, so sídlom Bratislava, Račianska 44, PSČ 832
42,, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Bratislave I, odd. Sro, vl.č.97326/B.
(ďalej len „usporiadateľ“)

•

Organizátor: Garp Integrated s.r.o., IČO: 27 709 540, so sídlom Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha
8, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 125558 (ďalej
len „organizátor“).

1. Doba trvania a miesto konania súťaže
1.1. Súťažná akcia s názvom „Majstrovstvá chuti“ (ďalej len “súťaž”) bude realizovaná v termíne
od 15. 03. 2019 00:00:00 hod. do 21. 05. 2019 23:59:59 hod. (ďalej tiež „doba konania
súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).
2. Podmienky účasti:
2.1. Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým bydliskom (prípadne sídlom – v prípade fyzických osôb podnikateľov) a s adresou na doručovanie na území
Slovenskej republiky, ako aj akákoľvek právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej tiež „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).
2.2. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi, usporiadateľovi alebo k spolupracujúcim spoločnostiam, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník.
2.3. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže
nebudú do súťaže zaradené. Účastníci berú na vedomie, že napriek skutočnosť, že taká osoba
splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré
poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade prepadá v
prospech usporiadateľa súťaže.
2.4. Účastník súťaže bude vylúčený tiež v prípade, že usporiadateľ alebo 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.
3. Súťažné výrobky
3.1. Súťaž sa vzťahuje na výrobky nasledujúcich značiek:
Všetky druhy výrobkov značiek TUC, tabuľkových čokolád Figaro, Halls, Fidorka, Miňonky,
Tatranka a 3BIT
(ďalej len „súťažné výrobky“).
4. Mechanika

4.1. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto v dobe konania súťaže v mieste konania súťaže zakúpi ľubovoľný súťažný výrobok (ďalej len „súťažný nákup“). Ako dôkaz o uskutočnení súťažného
nákupu je súťažiaci povinný uschovať si pokladničný doklad z elektronickej registračnej pokladne alebo faktúru (daňový doklad) vystavenú na súťažiaceho preukazujúcu uskutočnenie
súťažného nákupu (t. j. pokladničný doklad alebo faktúra (daňový doklad) musí preukázať
zakúpenie súťažných výrobkov v dobe a mieste konania súťaže); (ďalej len „pokladničný doklad“).
4.2. Do súťaže sa súťažiaci následne zapojí tak, že v dobe konania súťaže na webovej stránke
www.majstrovstvachuti.sk (ďalej len „Súťažný web“) vyplní na to určený formulár, ktorým sa
zaregistruje do súťaže; v rámci registračného formulára je súťažiaci povinný vyplniť svoje
kontaktné údaje v rozsahu e-mail, dátum a čas súťažného nákupu.
4.3. Pri vypĺňaní registračného formulára na Súťažnom webe má súťažiaci, ktorý splnil podmienky
podľa predchádzajúcich bodov 4.1 a 4.2 a na ktorých základe sa zapája do hlavnej súťaže
(ďalej len „Hlavná súťaž“), možnosť sa zapojiť aj do bonusovej súťaže o ďalšie výhry (ďalej
len „bonusová súťaž“), a to tým spôsobom, že do na to určeného políčka vyplní ďalej tip výsledku športového zápasu na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji, ktorý bude odohraný 21.
05. 2019 medzi Slovenskou republikou a Dánskom.
4.4. O hlavnú výhru môžu súťažiaci súťažiť iba v termíne od 15. 3. 2019 do 15. 4. 2019. O
vedľajšiu výhru môže súťažiaci súťažiť v termíne od 15.3. 2019 do 20. 5. 2019. Súťažiaci, ktorí sa zapoja do súťaže po 15. 4. 2019, nemôžu vyhrať hlavnú výhru.
4.4. Súťažiaci budú v súťaži identifikovaní prostredníctvom e-mailovej adresy; v prípade opakovanej registrácie do súťaže je súťažiaci povinný vyplniť v rámci registračného formulára vždy
rovnakú e-mailovú adresu.
4.5. V prípade výhry (či už v Hlavnej súťaži alebo v bonusovej súťaži) bude výherca vyzvaný o doplnenie jeho kontaktných údajov potrebných na zabezpečenie odovzdania výhry organizátorom súťaže, a to v lehote stanovenej organizátorom súťaže a na e-mailovú adresu jan.marek@g-in.cz. Výherca – fyzická osoba musí doplniť svoje kontaktné údaje v rozsahu: meno,
priezvisko, doručovacia adresa v Slovenskej republike pre zaslanie výhry (t.j. ulica a popisné
číslo, mesto a poštové smerovacie číslo) a telefónne číslo. Výherca – právnická osoba musí
doplniť svoje kontaktné údaje v rozsahu: obchodné meno, doručovacia adresa v Slovenskej
republike pre zaslanie výhry (t.j. ulica a popisné číslo, mesto a poštové smerovacie číslo) a
telefónne číslo. Tieto údaje organizátor použije výhradne na odovzdanie výhry. Výherca je
ďalej povinný spolu s týmito doplňujúcimi kontaktnými údajmi zaslať v rovnakej lehote a spôsobom usporiadateľovi alebo organizátorovi súťaže tiež čitateľnú fotokópiu pokladničného
dokladu preukazujúceho uskutočnenie súťažného nákupu (vrátane jeho dátumu a času), na
základe ktorého sa stal výhercom v súťaži, pričom v prípade akýchkoľvek pochybností je usporiadateľ alebo organizátor oprávnený vyžiadať si od výhercu originál tohto pokladničného dokladu. Ak výherca nesplní ktorúkoľvek z povinností uvedených v tomto bode pravidiel, stráca
nárok na príslušnú výhru a výhra prepadá bez náhrady v prospech usporiadateľa.
4.6. Za účastníka súťaže sa v prípade pochybností považuje osoba, ktorá vlastní pokladničný doklad preukazujúci uskutočnenie príslušného súťažného nákupu alebo osoba, na ktorú je pokladničný doklad preukazujúci uskutočnenie príslušného súťažného nákupu vystavený. Taký
súťažiaci musí súčasne oprávnene používať e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri vyplnení registračného formulára. Povinnosť vierohodne preukázať uvedené skutočnosti má súťažiaci
4.7. Do súťaže je možné sa prihlásiť aj opakovane, vždy však s novým súťažným nákupom dokumentovaným novým pokladničným dokladom. Súťažiaci je povinný uschovať si originály
všetkých pokladničných dokladov dokumentujúcich súťažné nákupy, na základe ktorých sa
tento zapojil do súťaže; ak súťažiaci nebude schopný doložiť po výzve organizátora či i len
jednu z nich, bude zo súťaže vylúčený.

5. Výhry
5.1. V Hlavnej súťaži sa hrá o vstupenky na nasledujúci zápas, konaný 13. mája 2019:
Slovensko : Kanada
(ďalej len “hlavná výhra”)
5.2. Jedna hlavná výhra obsahuje 2 ks vstupeniek na zápas uvedený v bode 5.1. týchto pravidiel.
Celkom je do Hlavnej súťaže vložených 18 ks vstupeniek, tj. za celú dobu konania súťaže
bude vylosovaných celkom 9 výhercov v Hlavnej súťaži. Výherca je povinný riadiť sa vždy
podmienkami, ktoré budú uvedené na príslušnej vstupenke, najmä termínom a miestom zápasu, ku ktorému sa príslušná vstupenka viaže.
5.3. V bonusovej súťaži sa hrá o nasledujúci balíček výrobkov usporiadateľa súťaže: balíček produktov Mondelez v hodnote 37,33 eur. Balíček produktov obsahuje produkty:
Figaro Forte, Figaro horká Karamel, Figaro horká Orechová, Figaro Mliečna, Figaro Nutina,
Figaro Jahody, Figaro Horká, Figaro Višňa, Figaro Tatiana, Figaro Čokoláda na varenie, Figaro
Sladká vášeň Horká 70% kakaa, Figaro Sladká vášeň Malina 70% kakaa, Figaro Sladká vášeň
Horká 86 % kakaa, Tatranky mliečne, Tatranky čokoládové, Tatranky lieskovoorieškové, Tatranky arašidové, Halls Coolwave, Halls Lime Fresh, Halls Honey&Lemon, Halls Extra Strong,
Halls Spearmint, Halls Gums Citrus, Halls Gums Watermelon, Halls Gums Spermint, Halls Gums
Peppermint, Miňonky kakaové, Miňonky smotanové, Miňonkyorieškové, Miňonky Caffé Latté,
TUC Original, TUC so syrom, TUC so slaninou, TUC s chilli korením, TUC paprikové, TUC paradajky & bylinky, TUC semienka & pažítka, TUC Bakefull solené, TUC Bakefull Chilli, TUC Bakefull cream cheese a cibuľa, Fidorka mliečna s kokosom, Fidorka biela, Fidorka horká s orieškovou náplňou, , Fidorka mliečna s orieškovou náplňou, Fidorka horká s čokoládovou náplňou,
3BIT s mliečnou náplňou, 3BIT s lieskovoorieškovou náplňou.
(ďalej len “bonusová výhra”)
(ďalej hlavná výhra a bonusová výhra spoločne aj “výhry”)
5.4. Celkom je do bonusovej súťaže vložených 50 výhier špecifikovaných v predchádzajúcom bode
5.3 týchto pravidiel, tj. za celú dobu konania súťaže bude vylosovaných celkom 50 výhercov
v bonusovej súťaži.
5.5. Výhry z Hlavnej súťaže , ako aj z bonusovej súťaže budú výhercom doručené vždy do 50 dní
odo dňa , odkedy boli títo výhercovia určení príslušným losovaním, a to na adresu v Slovenskej republike, ktorú každý výherca oznámil organizátorovi súťaže spôsobom uvedeným v čl. 4
v bode 4.5. týchto pravidiel.
5.6. Účastníci tejto súťaže berú na vedomie, že hlavné výhry, ako aj bonusové výhry súťaže môžu
byť predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z
príjmov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a výherca je povinní v prípade jeho povinnosti
zdaniť výhru postupovapodľa tohto Zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia, predstavujú
výhry pred zdanením. Výhra takisto podlieha odvodu do zdravotnej poisťovne v zmysle zákona
č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v platnom znení.

6. Určenie výhercov
6.1. Výhercovia v Hlavnej súťaži budú určení losovaním v nasledujúcich termínoch:
-

-

25. 3. 2019 budú vylosovaní celkom 3 výhercovia výhier vložených do Hlavnej súťaže, a to
zo všetkých súťažiacich, ktorí sa riadne a v súlade s týmito pravidlami zapojili do Hlavnej
súťaže v období od 15. 3. 2019 00:00:00 hod. do 24. 3. 2019 23:59:59 hod.;
13.
5. 4. 2019 budú vylosovaní celkom 3 výhercovia výhier vložených do Hlavnej súťaže, a to
zo všetkých súťažiacich, ktorí sa riadne a v súlade s týmito pravidlami zapojili do Hlavnej
súťaže v období od 25. 3. 2019 00:00:00 hod. do 4. 4. 2019 23:59:59 hod.;

-

16. 4. 2019 budú vylosovaní celkom 3 výhercovia výhier vložených do Hlavnej súťaže, a to
zo všetkých súťažiacich, ktorí sa riadne a v súlade s týmito pravidlami zapojili do Hlavnej
súťaže v období od 5. 4. 2019 00:00:00 hod. do 15. 4. 2019 23:59:59 hod.

6.2. Jeden súťažiaci, ak sa zapojil do Hlavnej súťaže opakovane s novým pokladničným
dokladom , môže vyhrať hlavnú výhru aj opakovane vždy s novým pokladničným dokladom. Ak
sa do Hlavnej súťaže zapoja súťažiaci s menším počtom pokladničných dokladov, než je počet
hlavných výhier, prepadajú zostávajúce hlavné výhry, na ktoré nevznikol nárok žiadnemu
súťažiacemu v prospech usporiadateľa.
6.3. Všetci výhercovia v bonusovej súťaži budú určení losovaním uskutočneným dňa 21. Mája 2019
po skončení športového zápasu na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji medzi Slovenskou
republikou a Dánskom, a to zo všetkých súťažiacich, ktorí sa riadne a v súlade s týmito pravidlami zapojili do bonusovej súťaže a správne tipli výsledok športového zápasu na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji podľa bodu 4.3 týchto pravidielv tejto bonusovej súťaži. V bonusovej súťaži môžu vyhrať aj tí súťažiaci, ktorí už vyhrali v Hlavnej súťaži. Správnosť tipu výsledku v bonusovej súťaži je oprávnený posudzovať len usporiadateľ a organizátor súťaže. Ak
sa do bonusovej súťaže zapojí menej súťažiacich, než je počet bonusových výhier, alebo výsledok športového zápasu na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji podľa bodu 4.3 týchto
pravidiel v bonusovej súťaži správne tipne menší počet súťažiacich, než je počet bonusových
výhier, prepadajú zostávajúce bonusové výhry, na ktoré nevznikol nárok žiadnemu súťažiacemu, a to v prospech usporiadateľa.
6.5. Výhercovia budú o svojej výhre informovaní tak, že obdržia o tejto skutočnosti email nasledujúci deň po losovaní na emailovú adresu, ktorú zadali pri registrácii do súťaže. Súčasne budú
vyzvaní na dodanie kontaktných údajov a fotokópie pokladničného dokladu v súlade s ustanovením čl. 4 bodu 4.5 týchto pravidiel.
7.

Spracúvanie osobných údajov
7.1. Účasťou v súťaži spôsobom podľa článku 4 týchto pravidiel, t.j. odoslaním registračné
formulára na Súťažný web, účastník súťaže vyslovuje svoj súhlas s podmienkami súťaže a
rovnako poskytuje jeho osobné údaje na spracúvanie usporiadateľom v rozsahu e-mailová
adresa, údaje z pokladničného dokladu a v prípade osobných údajov uvedených na faktúre
preukazujúcej súťažný nákup aj tam uvedené osobné údaje (najmä, nie však výlučne,
meno, priezvisko, adresa, IČO alebo bankové spojenie uvedené na faktúre). Účastník
súťaže rovnako poskytuje jeho osobné údaje na spracúvanie usporiadateľom ich zaslaním
na základe výzvy v prípade výhry v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a doručovacia adresa v rozsahu ulica a popisné číslo, mesto, poštové smerovacie číslo (ďalej aj ako
„osobné údaje“).
7.2. Prevádzkovateľ týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o
ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“), informuje o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov oprávnených účastníkov súťaže ako dotknutých
osôb:
Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Mondelez Slovakia s.r.o., IČO: 47681225, so sídlom Bratislava, Račianska 44, PSČ 832 42,, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Bratislave I, odd. Sro, vl.č.97326/B.
(ďalej len „usporiadateľ“)
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Bratislave I, odd. Sro, vl.č.97326/
B. (ďalej len „usporiadateľ“)

tel. číslo: +421 0800 611 411
e-mail: zakaznickyservis@mdlz.com
(ďalej len „prevádzkovateľ“).
Účely spracúvania, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ získava osobné údaje na právnom základe, ktorým je súhlas podľa čl. 6 ods. 1
písm. a) Nariadenia, na základe ktorého dochádza k pristúpeniu k podminekam súťaže uvedeným v týchto pravidlách prostredníctvom registrácie, ako formy dohody o právach a povinnostiach súťažiacich a prevádzkovateľa, za účelom usporiadania tejto súťaže, organizácie a
vyhodnotenia súťaže, identifikácie súťažiacich, a teda zapojenia sa účastníka do súťaže, zaradenia súťažiacich v do databázy tejto súťaže, možnosti preverenia platnej účasti a dodržiavani týchto pravidiel účastníkom súťaže, informovania o priebehu súťaže, ako aj vykonania
ďalších úkonov za účelom doručenia a odovzdania výhier výhercom. Bez súhlasu môžu byť
osobné údaje spracúvané pre účely oprávnených záujmov usporiadateľa alebo orgaizátora tejto súťaže, hlavne za účelom prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a pri prípadnej
obrane v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže alebo v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s organizovaním tejto súťaže.

7.3. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov: Poskytnutie údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vykonávanie práv a povinností prevádzkovateľa ako usporiadateľa súťaže a rovnako aj účastníkov súťaže podľa týchto pravidiel súťaže. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou na účely organizovania tejto súťaže je dobrovoľné, avšak je
nevyhnutnou podmienkou pre organizovanie súťaže, najmä získanie výhier v tejto súťaži alebo pre overenie dodržiavania pravidiel súťaže, pretože pre organizovanie súťaže, zaslanie
výhry alebo pre overenie dodržiavania pravidiel súťaže je nevyhnutné, aby mal usporiadateľ
k dispozícii osobné údaje týkajúce sa súťažiacich v požadovanom rozsahu. Ak niekto nesúhlasí s poskytnutím a/alebo so spracúvaním poskytnutých osobných údajov, resp. súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov odvolá a prípadne požiada o ich prenos alebo výmaz,
bude uvedené konanie mať za následok ukončenie účasti súťažiaceho v súťaži, vrátane straty
nároku na výhru.
Súťažiaci má právo vzniesť námietky proti spracúvaniu založenom na oprávnenom záujme
usporiadateľa a organizátora alebo ostatných súťažiacich v súvislosti s organizovaním tejto
súťaže.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Príjemcami osobných údajov sú:
− osoby poverené spracúvaním osobných údajov, ktoré budú spracúvať osobné údaje podľa
pokynov a v mene prevádzkovateľa (sprostredkovatelia),
− osoby, ktoré poskytujú prevádzkovateľovi IT služby, služby poradenského, účtovného,
finančného a právneho charakteru,
− zmluvní partneri prevádzkovateľa, ktorí poskytujú prevádzkovateľovi služby a/alebo
plnenia týkajúce sa súťaže,
− doručovateľské spoločnosti a poskytovateľ poštových služieb,
− osoby, oprávnené vykonávať kontrolu alebo dohľad nad priebehom súťaže, a to najmä
správne a súdne orgány a iné orgány verejnej moci.
7.4. V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania, prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo
forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné
na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; prevádzkovateľ spracúva údaje potrebné na
realizáciu súťaže po dobu trvania práv a povinností z týchto pravidiel súťaže vyplývajúcich
a následne do odovzdania všetkých výhier výhercom, resp. prepadnutia výhier usporiadateľovi, najdlhšie však po dobu troch rokov od ukončenia súťaže, ak dlhšie uchovávanie nie je
nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa. V prípade, ak Poskytovateľ
získa osobné údaje dotknutej osoby na základe jej súhlasu, bude prevádzkovateľ spracúvať po
dobu trvania udeleného súhlasu, pričom dlhšiu dobu môže usporiadateľ spracúvať osobné údaje iba vtedy, ak bude ich dlhšie uchovávanie odôvodnené zákonom alebo oprávneným záuj-

mom usporiadateľa, organizátora alebo ostatných súťažiacich, hlavne pri prípadnom vymáhaní
práv a právnych nárokov a prípadnej obrane v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže
alebo v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s organizovaním tejto
súťaže.
7.5. Práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov je možné uplatniť na e-mailovej adrese:
jan.marek@g-in.cz. V prípade pochybností o dodržiavaní práv je možné sa obrátiť na usporiadateľa alebo organizátora na jeho adrese uvedenej v záhlaví týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: jan.marek@g-in.cz. Na tomto e-maile môže súťažiaci podať usporiadateľovi
námietky, žiadosti, sťažnosti alebo iné otázky. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk, na ktorý môže
súťažiaci podať sťažnosť v prípade, že spracúvaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu
príslušných právnych predpisov.
7.6. Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania, má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov v súťaži práva podľa Nariadenia a Zákona, a to v nasledovnom
rozsahu:
Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
osoby: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o:
a)
b)
c)
d)
e)

účele spracúvania osobných údajov,
kategórii spracúvaných osobných údajov,
príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
dobe uchovávania osobných údajov,
práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov/ vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania/ práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
g) zdroji osobných údajov, v prípade, ak boli osobné údaje získane od inej ako dotknutej
osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel
spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných
údajov.
Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ
bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných
údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené

dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré
sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a
strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
a) a osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie
zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Odvolanie súhlasu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním
osobných údajov v prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného
súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom
akým súhlas udelila, a to zaslaním odvolania súhlasu na emailovú adresu: jan.marek@g-in.cz.
Právo podať sťažnosť: V prípade ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej
práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie
konania o ochrane osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:
prevádzkovateľ v súvislosti s účasťou v súťaži nevykonáva automatizované individuálne
rozhodovanie vrátane profilovania.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej
situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe
právneho základu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa vrátane namietania
profilovania založeného na uvedených ustanoveniach.
8. Všeobecné ustanovenia
8.1. Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa tieto
pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
8.2. Usporiadateľ ani organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier a nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá prípadne súťažiacemu
alebo tretej osobe vznikne v súvislosti s používaním výhry.
8.3. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani formou iného plnenia. Usporiadateľ
týmto nie je účastníkom súťaže nijak inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách. Za vady spojené s používaním výhry nenesie usporiadateľ ani organizátor súťaže žiadnu zodpovednosť. Výhru nie je
možné reklamovať u usporiadateľa ani u organizátora. Prípadné reklamácie je súťažiaci povinný uplatňovať priamo u dodávateľa výhry. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať
súdnou cestou.
8.4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže
nebudú do súťaže zaradené, resp. z nej budú usporiadateľom vylúčené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia alebo nesplnenia podmienok stanovených pre
účasť v súťaži týmito pravidlami a pre získanie výhier v súťaži. Usporiadateľ je oprávnený
podmienky účasti v súťaži kedykoľvek skontrolovať. Aj keď taká osoba splní niektoré podmienky na získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa
výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takých prípadoch prepadne v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Účastník súťaže bude vylúčený tiež najmä, nie však výlučne v prípade, že usporiadateľ 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. Usporiadateľ rozhoduje s konečnou platnosťou a podľa vlastného uváženia tiež o všetkých ostatných
prípadných sporoch a otázkach spojených s touto súťažou.
8.5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú
poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže. Usporiadateľ ani organizátor súťaže nie je zodpovedný za akúkoľvek ujmu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži.
8.6. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou
v tejto súťaži. Usporiadateľ nezodpovedá za doručenie elektronických správ vrátane potvrdenia registrácií.
8.7. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za vyskytnuté ťažkosti s doručením vrátane
omeškania pri doručení výhier za predpokladu zmeny doručovacej adresy výhercu, pokiaľ mu
táto zmena nebola súťažiacim riadne a včas oznámená, ako ani za prípadné nedoručenie
výhier. Organizátor ani usporiadateľ rovnako nezodpovedajú za nedoručenie, príp. za omeškanie doručenia výhry z iných dôvodov spočívajúcich na strane výhercu. Organizátor ďalej nezodpovedá za oneskorené doručenie výhier z dôvodov spočívajúcich na strane doručovateľskej
spoločnosti, prostredníctvom ktorej budú výhry doručované.
8.8. V prípade, ak sa zásielka Usporiadateľovi vráti s poznámkou, že výherca zásielku neprevzal v
odbernej lehote na pošte alebo že výherca je na uvedenej adrese neznámy, nárok výhercu na
výhru zaniká.Nárok výhercu na výhru v Súťaži zaniká aj v prípade: i. ak výherca výhru telefonicky alebo písomne (aj e-mailom) odmietne, alebo ii. ak výherca kedykoľvek v priebehu trvania Súťaže písomne oznámi, že nesúhlasí so zapojením sa do Súťaže. V prípade, ak nárok
výhercu zanikne podľa predchádzajúcich bodov, nevzniká výhercovi voči Usporiadateľovi nárok
na náhradu škody alebo inú formu kompenzácie.
8.9. V prípade rozporu ustanovení týchto pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa
súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu pravidiel alebo propagačných materiálov sa budú
aplikovať prednostne príslušné ustanovenia týchto pravidiel.
8.10.Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo bez náhrady zrušiť
alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže,
bude toto vykonané písomne formou dodatku.
8.11.Úplné pravidlá súťaže sú k dispozícii na internetových stránkach www.majstrovstvachuti.sk.
V Prahe dňa 6. 2. 2019

