Akcia “Ahoj, krásne Slovensko”
Úplné pravidlá
• Usporiadateľ: Unilever Slovensko, spol. s r.o. so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 31667228, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 5998/B (ďalej len „usporiadateľ“).
• Organizátor: Garp Integrated s.r.o., IČ: 27709540, 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“).
• Správca osobných údajov: Správcom osobných údajov je usporiadateľ.
1. Doba trvania a miesto konania akcie
1.1. Akcia s názvom „Ahoj, krásne Slovensko“ (ďalej len ako „akcia“) bude realizovaná v
termíne od 4. 3. 2019 do 31. 8. 2019 (ďalej tiež „doba trvania akcie“).
2. Podmienky účasti
2.1. Účastníkom akcie sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým bydliskom a
s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej tiež „účastník").
2.2. Účastník akcie bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ či organizátor zistí alebo bude
mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého jednania z jeho
strany.

3. Podmienky hlasovania v upratovacej akcii
3.1. Do akcie sa účastník zapojí tak, že v dobe trvania akcie na webovej stránke
www.ahojkrasneslovensko.sk (ďalej len „Web“) dá hlas jednému z miest v mestách na
území Slovenska, ktorého upratanie a rekultiváciu by si želal, a to z možností
uvedených na tomto Webe (ďalej len „Hlasovanie“). S cieľom zúčastniť sa Hlasovania
sa hlasujúci na Webe za týmto účelom identifikuje svojou platnou e-mailovou adresou.
Každý hlasujúci má právo hlasovať v rámci Hlasovania len raz (t.j. má 1 hlas) a je preto
povinný identifikovať sa prostredníctvom iba jednej e-mailovej adresy.
3.2. Po skončení Hlasovania zaistí usporiadateľ a organizátor akcie upratanie a rekultiváciu
troch miest v mestách na území Slovenska, ktoré počas Hlasovania získali od
hlasujúcich v súčte najviac hlasov. Pri rovnosti hlasov bude upratané a zrekultivované
to miesto (ktoré dosiahli tohto rovnakého najvyššieho počtu hlasov), ktoré dostalo
posledný hlas v rámci Hlasovania skôr. V prípade, že nastanú okolnosti hodné
osobitného zreteľa (keď sa napr. ukáže ako objektívne nemožné poriadne upratať a
zrekultivovať niektoré z vybraných miest, či už z dôvodu majetkových vzťahov,
obmedzení daných právnymi predpismi alebo z iného dôvodu), vyhradzuje si
usporiadateľ právo určiť k uprataniu a rekultivácii iné miesto z tých, ktoré boli uvedené
v zozname na Webe.

4. Spracovanie osobných údajov
4.1. V rámci vyplnenia hlasovacieho formulára na Webe bude každý účastník požiadaný o
vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov v rozsahu registračného formulára,
čiže e-mailovej adresy. Uvedené osobné údaje budú použité pre účely identifikácie
hlasujúcich, zaradenie do databáze hlasujúcich, organizácie a vyhodnotenia Hlasovania
a overenia dodržovania pravidiel Hlasovania.
4.2. Osobné údaje hlasujúcich môžu byť bez súhlasu hlasujúcich spracovávané pre účely
oprávnených záujmov usporiadateľa tejto akcie, hlavne kvôli prípadnému vymáhaniu
práv a právnych nárokov a prípadnej obrane v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto
akcie či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s uporiadaním tejto
akcie.
4.3. Poskytnutie osobných údajov pre účely usporiadania tejto akcie je dobrovoľné, ale je
nevyhnutnou podmienkou pre usporiadanie akcie, resp. pre overenie dodržovania
pravidiel akcie. Pre usporiadanie akcie je nevyhnutné, aby účastníci súhlasili so
spracovaním ich osobných údajov v požadovanom rozsahu. Pokiaľ výherca nesúhlasí s
poskytnutím alebo so spracovaním poskytnutých osobných údajov, resp. súhlas so
spracovaním poskytnutých osobných údajov odvolá a prípadne žiada ich výmaz, bude to
mať za následok skončenie účasti účastníka v Akcii, čiže vylúčenie jeho hlasu
z Hlasovania. Nesúhlas so spracovaním osobných údajov (odvolanie súhlasu) je možné
oznámiť nasledujúcim spôsobom: e-mailom na adresu infolinka@unilever.com.
Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na spracovanie osobných údajov na základe iných
právnych titulov, predovšetkým pre účely oprávnených záujmov usporiadateľa a
organizátora tejto akcie.
4.4. Doba spracovania je doba trvania Akcie. Po tejto dobe môže Usporiadateľ spracovávať
osobné údaje len vtedy, pokiaľ bude ich dlhšie zachovanie odôvodnené zákonom alebo
oprávneným záujmom usporiadateľa alebo organizátora.
4.5. Správcom osobných údajov je spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o. so sídlom
Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31667228, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo
5998/B, ako usporiadateľ akcie. Údaje poskytnuté účastníkmi akcie môžu okrem
usporiadateľa spracovávať ako spracovatelia subjekty poverené usporiadateľom akcie, a
to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako usporiadateľ, predovšetkým
organizátor akcie, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovníci a
daňoví a právni poradcovia.
4.6. Práva účastníka akcie je možné uplatniť na adrese infolinka@unilever.com. V prípade
pochybností o dodržiavaní práv sa účastník môže obrátiť na usporiadateľa alebo
organizátora na jeho poštovej adrese uvedenej v záhlaví týchto pravidiel alebo na emaile infolinka@unilever.com. Na tomto e-maile môže účastník podať usporiadateľovi
výhrady, žiadosti, sťažnosti či iné otázky. Dozorovým orgánom je Úrad na ochranu
osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk, kde
môže účastník podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho osobných údajov došlo k
porušeniu príslušných právnych predpisov. Viac informácií o tom, akým spôsobom
používame vaše osobné údaje, nájdete v dokumente Zásady ochrany osobných údajov,
ktorý je umiestnený na stránkach www.ahojkrasneslovensko.sk v päte dokumentu.
4.7. Účastník má v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov v akcii práva podľa
Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie (EU) 2016/679, tiež
GDPR), t.j. účastník má predovšetkým právo na informácie a prístup k osobným
údajom a právo na opravu svojich osobných údajov a na blokovanie nesprávnych
osobných údajov. Účastník má právo na obmedzenie spracovania osobných údajov v

prípadoch, keď účastník popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k
tomu, aby usporiadateľ mohol presnosť osobných údajov overiť, ďalej v prípade, keď
je spracovanie osobných údajov protiprávne a účastník odmieta výmaz osobných údajov
a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia, alebo v prípade, že usporiadateľ už
osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale účastník ich požaduje pre
určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Účastník má právo na výmaz
osobných údajov v prípade, keď už osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré
boli nazhromaždené alebo inak spracované, alebo v prípade, že odvolá svoj súhlas a
neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie, alebo v prípade, že osobné
údaje boli spracované protiprávne, alebo v prípade, že osobné údaje musia byť
vymazané z dôvodu splnenia právnej povinnosti usporiadateľa. Účastník má tiež právo
na prenositeľnosť údajov. Vzhľadom k tomu, že poskytnutie osobných údajov je
nevyhnutnou podmienkou pre účasť v tejto akcii a bez toho nie je možné sa akcie
zúčastniť, platí, že pokiaľ účastník požiada o prenesenie a výmaz poskytnutých údajov,
bude to mať za následok ukončenie účasti účastníka v akcii, vrátane straty nároku na
výhru. Účastník má právo vznášať námietky proti spracovaniu založenom na
oprávnenom záujme usporiadateľa a organizátora či ostatných účastníkov v súvislosti
s usporiadaní, tejto akcie. Účastník nebude predmetom rozhodovania založeného na
automatizovanom spracovaní, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho
podobne významne dotýkalo.
5. Všeobecné ustanovenia
5.1. Účasťou v akcii prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa tieto
pravidlá bez výhrad dodržiavať.
5.2. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v akcii alebo jednajúce v rozpore s pravidlami
akcie nebudú do akcie zaradené, resp. z nej budú usporiadateľom vylúčené.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia
podmienok určených pre účasť v akcii. Usporiadateľ má právo podmienky účasti v akcii
kedykoľvek skontrolovať. Usporiadateľ rozhoduje s konečnou platnosťou a podľa
vlastného uváženia tiež o všetkých ostatných prípadných sporoch, výhradách a otázkach
spojených s touto akciou.
5.3. Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek technické problémy, ktoré súvisia s účasťou
v tejto akcii. V prípade rozporu ustanovenia týchto pravidiel a propagačných materiálov
týkajúcich sa akcie, nejasností týkajúcich sa výkladu pravidiel alebo propagačných
materiálov, budú sa aplikovať prednostne príslušné ustanovenia týchto pravidiel.
5.4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo bez náhrady
zrušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a
pravidlách akcie, bude toto vykonané písomne vo forme dodatku.
5.5. Úplné pravidlá akcie sú k dispozícii na internetových stránkach
www.ahojkrasneslovensko.sk.
V Bratislave dňa 28.2. 2019

