ŠTATÚT A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE “Ahoj, krásne Slovensko - Tesco propagácia”
(ďalej len „Pravidlá”)
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže pre spotrebiteľov nazvanej „Ahoj, krásne
Slovensko - Tesco propagácia“ pre Slovenskú republiku (ďalej len „Súťaž“). Tento štatút
je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu ku
spotrebiteľom.
Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných dokladov k tomuto štatútu. Jeho
zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné len s písomným súhlasom spoločnosti
UNILEVER Slovensko, spol. s r. o. a spoločnosti Garp Integrated, spol. s r. o.

1.

USPORIADATEĽ A OBJEDNÁVATEĽ

1.1.

Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť Garp Integrated s. r. o.,
so sídlom Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 277 09 540, zapísaná
v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel C, Vložka 125558
(ďalej len „Usporiadateľ“).

1.2.

Objednávateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť Unilever Slovensko,
spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 31 667 228, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 5998/B (ďalej
len „Objednávateľ“).

2.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

2.1.

Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky vo všetkých kamenných
predajniach obchodného reťazca Tesco prevádzkovaných spoločnosťou TESCO
STORES SK, a. s., IČO: 31321828, sídlo: Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava,
zapísanou v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 366/B (ďalej len „Miesto konania súťaže“).

2.2.

Súťaž prebieha od 1. 4. 2020 (00:00:00) do 30. 4. 2020 (23:59:59) (ďalej len „Doba
trvania súťaže“).

2.3.

Účastníkom Súťaže môže byť každá svojprávna fyzická osoba staršia ako 16 rokov.

2.4.

Pre účasť v súťaži je nutné, aby súťažiaci v Dobe trvania súťaže:
a) navštívil Miesto konania súťaže,
b) zakúpil tam 2 ľubovoľné výrobky značky Cif,
c) uschoval si prijatý bloček za tento nákup, pričom bločkom sa rozumie originálny
tlačený zjednodušený daňový doklad alebo faktúra z internetového obchodu (ďalej
taktiež „Súťažný nákup“),

d) zaregistroval sa na webových stránkach www.magnumsutaz.sk (ďalej len
„Webové stránky”) postupom podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Registrácia“).
2.5.

Súťažiaci je povinný po dokončení Registrácie správne, riadne a úplne vyplniť
nasledujúce údaje:
a) e-mail Súťažiaceho,
b) dátum a čas nákupu,
c) čitateľný sken bločku preukazujúci Súťažný nákup vrátane dátumu a času nákupu
vo formáte JPG, JPEG, PNG, GIF alebo PDF s veľkosťou súboru do 2 MB.

2.6.

Účasťou v Súťaži Súťažiaci udeľuje súhlas s týmito Pravidlami a so spracovaním
osobných údajov za účelom organizácie tejto súťaže, bez ktorého nie je účasť v súťaži
možná.

2.7.

Registráciu musí Súťažiaci potvrdiť stlačením tlačidla „Potvrdiť“, čím prehlasuje
a potvrdzuje, že je oboznámený a súhlasí s týmito Pravidlami a so spracovaním
osobných údajov. Po úspešnej Registrácii bude Súťažiacemu na jeho e-mail uvedený
pri Registrácii vygenerovaný notifikačný e-mail. Do Súťaže budú zaradené len osoby,
ktorým bol vygenerovaný notifikačný e-mail v súlade s Pravidlami.

2.8.

V prípade, že bude zistené, že údaje vyplnené registráciou nie sú úplné, pravdivé, či
správne a/alebo Súťažiaci bude obchádzať Pravidlá či pri Súťaži podvádzať, bude
daná Registrácia zo súťaže vylúčená, prípadne podľa rozhodnutia Usporiadateľa
nebude Súťažiaci do súťaže zaradený.

2.9.

Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo podobnom pomere
k Usporiadateľovi alebo Objednávateľovi, rovnako ako aj osoby týmto osobám blízke v
zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov.

3.

MECHANIZMUS SÚŤAŽE

3.1.

Súťaž je vyhodnotená formou losovania prostredníctvom počítačového algoritmu.

3.2.

Do losovania sú zaradené všetky Registrácie prijaté v Dobe trvania súťaže, ktoré boli
vykonané správne podľa týchto Pravidiel a nedošlo k vyradeniu Súťažiaceho z dôvodu
rozporu s týmito Pravidlami alebo z dôvodu obchádzania týchto Pravidiel. Losovanie
prebehne ihneď po skončení Doby trvania súťaže, t. j. 1. 5. 2020 (00:00:00) (ďalej len
„Losovanie Výhry“).

3.3.

Výhercom Súťaže môže byť len ten Súťažiaci, ktorý riadne splní všetky podmienky
Súťaže.

3.4.

Výhercom bude v prípade splnenia Pravidiel zaslaný e-mail potvrdzujúci ich výhru
(ďalej len "Oznámenie výhry") s odkazom na online formulár na vyplnenie údajov pre
doručenie výhry (ďalej pozri ods. 5. Doručenie výhry). Výherca je povinný vyplniť

formulár do 7 kalendárnych dní. Ak tak neurobí, výhra prepadá v prospech ďalšieho
vylosovaného výhercu.
3.5.

V období od 22. 2. 2020 do 31. 5. 2020 môže každý človek, ktorý navštívi Súťažný
web, hlasovať za upratanie a rekultiváciu jedného z miest v mestách na území SR,
ktoré sú uvedené na tomto Súťažnom webe (ďalej len „Hlasovanie“). Pre účely účasti
na Hlasovaní netreba splniť pravidlá pre účasť v súťaži (nie je potrebné realizovať ani
Súťažný nákup) a stačí, ak sa hlasujúci pre tento účel identifikuje na Súťažnom webe
svojou platnou e-mailovou adresou. Každý hlasujúci je oprávnený hlasovať v rámci
Hlasovania len raz (t. j. má 1 hlas), a je preto povinný identifikovať sa pomocou jednej
e-mailovej adresy.

3.6.

Bez ohľadu na predchádzajúci odsek 3.5 platí, že v Dobe trvania súťaže je každý
účastník súťaže oprávnený (nie však povinný) sa okrem registrácie do súťaže
zúčastniť na Súťažnom webe Hlasovania, pričom je za každý súťažný nákup
dokumentovaný samostatným Bločkom registrovaným do súťaže oprávnený udeliť
v Hlasovaní 1 hlas, a to bez obmedzenia a bez ohľadu na to, či súčasne udelil hlas
v súlade s ods. 3.5 alebo vôbec.

3.7.

Po ukončení Hlasovania zaistí usporiadateľ a organizátor súťaže upratanie
a rekultiváciu 3 miest v mestách na území SR, ktoré v priebehu Hlasovania získali od
hlasujúcich (či už v hlasovaní podľa ods. 3.5 alebo v hlasovaní podľa ods. 3.6)
súhrnne najviac hlasov. V prípade rovnosti hlasov bude upratané a rekultivované to
z miest (ktoré dosiahli rovnaký najvyšší počet hlasov), ktoré dostalo posledný hlas
v rámci Hlasovania skôr. V prípade, že nastanú špecifické okolnosti (napr. sa ukáže
ako objektívne nemožné riadne upratať a rekultivovať niektoré z vybraných miest, či už
z dôvodu majetkových vzťahov, obmedzení daných právnymi predpismi alebo z iného
dôvodu), usporiadateľ si vyhradzuje právo určiť k uprataniu a rekultivácii iné miesto
uvedené v zozname na Súťažnom webe.

4.

VÝHRY, PODMIENKY

4.1.

Výhercom sa stáva Súťažiaci, ktorého Registrácia bude vylosovaná ako výherná.
Výhercom môže byť len Súťažiaci spĺňajúci tieto Pravidlá (ďalej len “Výherca”).

4.2.

Každý Súťažiaci je oprávnený získať neobmedzený počet bločkov a zaregistrovať ich
do Losovania. Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť opakovane po celú Dobu trvania
súťaže, ale len v prípade, že každú Registráciu v prípade výhry preukáže osobitným
bločkom nákupu. V prípade, že bude zistené, že súťažiaci nahráva falšované bločky
alebo vykonáva Registrácie bez riadnych bločkov, budú vyradené všetky Registrácie
takého Súťažiaceho.

4.3.

Každý Súťažiaci je povinný uschovať všetky originálne súťažné bločky a v prípade
výhry ich na požiadanie všetky predložiť v lehote stanovenej Usporiadateľom.

4.4.

V Súťaži sa hrá o nasledujúce výhry:

●

100x panvica Tescoma

(ďalej len ako „Hlavná výhra“)
4.5.

Do súťaže bolo vložených celkom 100 výhier.

4.6.

Každý Súťažiaci môže vyhrať vždy len jednu výhru bez ohľadu na počet Registrácií
zaradených do Losovania.

5.
5.1.

6.

DORUČENIE VÝHIER
Doručenie výhier zabezpečuje Usporiadateľ prostredníctvom služby Zásielkovňa (ďalej
len „Doručovateľ“). Doručenie výhry hradí Usporiadateľ. Výherca nie je oprávnený
požadovať prevzatie výhry iným spôsobom ako prostredníctvom Doručovateľa. Výhry
budú Výhercom odoslané a doručené najneskôr do jedného mesiaca od Oznámenia
výhry.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1.

Účastník svojou účasťou berie na vedomie, že pre účely organizácie spotrebiteľskej
súťaže je nevyhnutné spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko,
e-mailová adresa a poštová adresa pre doručenie výhier podľa nižšie uvedených
podmienok.

6.2.

Právnym základom spracovania je účasť v súťaži a súhlas s jej pravidlami prejavený
pri vstupe do súťaže prostredníctvom registračného formulára.

6.3.

Účastník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania súhlasu však
nie je ďalšia účasť vrátane nároku na výhru v tejto súťaži možná.

6.4.

Osobné údaje sú spracovávané automatizovane a bezpečne v elektronickej forme.

6.5.

Viac informácií o tom, akým spôsobom používame vaše osobné údaje, nájdete
v dokumente Oznámenie o ochrane osobných údajov, ktorý je umiestnený na
stránkach www.unilever.sk v dolnej časti stránky.

6.6.

Správca
6.6.1.

6.7.

Účel

Správcom osobných údajov je spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o., so
sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 31 667 228, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 5998/B,
ako Objednávateľ súťaže.

6.7.1.

6.8.

6.9.

6.10.

Účelom spracovania osobných údajov je zaistenie organizácie a vyhodnotenie
spotrebiteľskej súťaže vrátane doručenia výhier, pričom tento účel zahŕňa hlavne
nasledujúce operácie spracovania:
●

uloženie osobných údajov pri registrácii do súťaže;

●

zasielanie informatívnych e-mailov týkajúcich sa organizácie a vedenia
súťaže a ďalších informatívnych e-mailov pre účastníkov;

●

spracovanie osobných údajov pre účely ich zverejnenia podľa pravidiel
súťaže;

●

spracovanie osobných údajov pre účely kontroly a vyhodnotenia súťaže
podľa pravidiel;

●

osobný, telefonický, písomný a elektronický kontakt za účelom overenia
splnenia podmienok súťaže účastníkom, informácie o výhre, jej odovzdaní
a ďalšej súvisiacej komunikácie.

Doba
6.8.1.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania súťaže a 90 dní po jej
skončení za účelom kontroly splnenia podmienok súťaže a doručenia výhier.

6.8.2.

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchované len v nevyhnutnom
obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly súťaže zo strany orgánu
dozoru a pre prípad doloženia, že usporiadateľ postupoval v súlade s právnymi
predpismi a pravidlami súťaže najviac po dobu 3 rokov od skončenia súťaže, ak
zákon neukladá dlhšiu dobu.

Príjemcovia
6.9.1.

Osobné údaje môžu byť spracovávané len prostredníctvom správcom
povereného spracovateľa – marketingové agentúry, a to spôsobom obvyklým pre
zaisťovanie organizácie súťaží.

6.9.2.

Správca poveril spracovaním nasledujúceho spracovateľa: Usporiadateľ

Poučenie o právach subjektu údajov (účastník)

6.10.1.

Účastník má práva podľa príslušných právnych predpisov, t. j. podľa článkov
12-23 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), t. j. hlavne
právo na transparentnosť spracovania, právo na informácie a prístup k údajom,
právo na opravu a výmaz údajov, právo na obmedzenie spracovania údajov
a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt takisto
právo vzniesť námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu,
vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia
založeného na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania.

6.11.

Kontaktné údaje

6.11.1.

Pre odvolanie súhlasu či iné uplatnenie svojich práv, podanie sťažnosti alebo
v prípade akejkoľvek otázky sa môže účastník obrátiť na správcu e-mailom
zaslaným na adresu: infolinka@unilever.com.

6.11.2.

Účastník môže takisto podať sťažnosť na dozerajúcom úrade, ktorým je vo veci
spracovania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom:
Hraničná 12, 820 07 Bratislava – Ružinov, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

7.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

7.1.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti UNILEVER Slovensko, spol.
s r.o., Usporiadatelia a osoby im blízke a ostatné spolupracujúce spoločnosti.
V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených
spoločností alebo osoba im blízka, výhra nie je platne získaná a takej osobe nebude
odovzdaná. Rovnako sa výhra neodovzdá v prípade, že bude mať Usporiadateľ alebo
Objednávateľ oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného konania zo strany
výhercu či osoby, ktorá danému výhercovi dopomohla k získaniu výhry.

7.2.

Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa
tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať
súdnou cestou.

7.3.

Výhry sú nepredajné a sú určené len pre reklamné účely tohto štatútu. Výhry nie je
možné vyplatiť alternatívne v hotovosti. Usporiadateľ nebude doručovať výhry na
adresu mimo územia Slovenskej republiky. Usporiadateľ nezodpovedá za zásielky
poštou nedoručené, stratené či poškodené. Nevydané výhry a výhry, ktoré nebude
možné výhercom doručiť, t. j. napr. nebudú zastihnuteľní alebo si výhru neprevezmú,
prípadne bude ich doručenie spojené s nečakanými komplikáciami, má objednávateľ
právo použiť túto výhru na iné účely podľa vlastného uváženia.

7.4.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu
a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Usporiadateľ ani
objednávateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace
s využitím výhier. Usporiadateľ uhradí prípadnú zrážkovú daň z výhier, ak jej
uhradenie vyplýva zo zákona .

7.5.

Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu momentom odovzdania výhry
výhercovi.

7.6.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo po dohode s objednávateľom s konečnom platnosťou
rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ je zároveň
po dohode s objednávateľom oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, zrušiť či upraviť jej
pravidlá. Vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení
podmienok tejto súťaže stanovených štatútom stráca účastník nárok na výhru.

7.7.

Tento štatút v platnom znení je účastníkom k dispozícii na
www.ahojkrasneslovensko.sk

7.8.

Tento štatút je vyhotovený v 2 exemplároch, pričom usporiadateľ súťaže a
objednávateľ súťaže dostanú každý po jednom exemplári.

7.9.

Tento štatút je platný a účinný od 1. 4. 2020

V Bratislave dňa 12. 3. 2020

