ÚPLNÉ ZNENIE PRAVIDIEL MARKETINGOVEJ AKCIE „ZA RASTLINNÝ PONDELOK”

1.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1.1. Predmetom tohto dokumentu je úprava pravidiel vzťahujúcich sa na marketingovú
akciu „[Za Rastlinný Pondelok]“ (ďalej len „Súťaž“). Tieto pravidlá (ďalej len
„Pravidlá Súťaže“) sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá
Súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje zmenu Pravidiel Súťaže.

2.

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

2.1. Organizátorom Súťaže je spoločnosť Zaraguza CZ s.r.o., so sídlom Mezibranská
1579/4, 110 00 Praha 1, IČO 24212491, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 189137 (ďalej len „Organizátor“).

3.

USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

3.1. Usporiadateľom Súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť UPFIELD ČR, spol. s r.o.,
so sídlom Karla Engliše 3201/6, Smíchov, Praha 5, IČO: 04034368, zapísaná
v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, v oddiele C, vložke 241567 (ďalej
len „Usporiadateľ“).

4.

TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

4.1. Súťaž prebieha v termíne od 2. 9. 2019 do 27. 10. 2019 vrátane (ďalej len „Obdobie
konania Súťaže“). Súťaž prebieha prostredníctvom sociálnej siete Instagram na
profiloch Súťažiacich s uvedením súťažných hashtagov (ďalej len „IG profily“, každý
samostatne „IG profil“). K vyhodnoteniu a vyhláseniu Výhercov Vedľajších Výhier
dôjde bez zbytočného odkladu po ukončení príslušného súťažného týždňa (ktorý
končí vždy v nedeľu). K vyhodnoteniu a vyhláseniu Výhercu Hlavnej Výhry dôjde bez
zbytočného odkladu po Období konania Súťaže.

5.

PRINCÍP SÚŤAŽE A ÚČASŤ V SÚŤAŽI

5.1. Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (za osobu staršiu
ako 18 rokov sa považuje osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku najneskôr v deň
svojho zapojenia do Súťaže), s doručovacou adresou v Českej republike alebo
Slovenskej republike, registrovaná na sociálnej sieti Instagram, ktorá je plne
svojprávna, dodrží všetky Pravidlá Súťaže, nie je zamestnancom Organizátora alebo
odborného útvaru/oddelenia organizujúceho Súťaž na strane Usporiadateľa, ani
osobou im blízkou, t. j. osobou tvoriacou s nimi domácnosť a osobou blízkou
v zmysle § 22 zákona Českej republiky č. 89/2012, občiansky zákonník, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Súťažiaci“).
5.2. Podstata Súťaže je nasledovná:
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a)

Súťažiaci osobne uverejní na svojom IG profile príspevok s fotkou alebo videom
označený hashtagom #rostlinnepondeli alebo #rastlinnypondelok alebo IG
stories s označením @rostlinnepondeli . Fotka alebo video musia zachycovať
rastlinnú stravu a byť označené hashtagom #rostlinnepondeli alebo
#rastlinnypondelok, v prípade IG stories označenie @rostlinnepondeli .

b)

Príspevok na vlastnom IG profile označený #rostlinnepondeli alebo
#rastlinnypondelok alebo IG stories s označením @rostlinnepondeli musí byť
zverejnený na IG profile v Období konania Súťaže.

c)

Každý Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť iba s jediným IG profilom, avšak
s viacerými príspevkami.

d)

Každý Súťažiaci môže získať iba jednu Výhru.

5.3. Súťažiaci sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky použitia siete Instagram účinné
počas trvania Súťaže.
5.4. Ak Súťažiaci nesplní akúkoľvek z podmienok uvedených v týchto Pravidlách Súťaže,
nebude zaradený do Súťaže alebo z nej môže byť Usporiadateľom vylúčený.
V prípade, že sa Výhercom stane osoba vylúčená z účasti na Súťaži, cena sa odovzdá
Náhradníkovi v zmysle čl. 6.13 týchto Pravidiel Súťaže. Ak cenu nie je možné
odovzdať ani žiadnemu z Náhradníkov, cena sa neodovzdá.

6.

STANOVENIE A VYHLÁSENIE VÝHERCOV A VÝHRY

6.1. Výherca bude určený podľa nasledovného kľúča:
Zástupca Organizátora náhodným zlosovaním vyberie zo všetkých platných
príspevkov podľa čl. 5.2 písm. a) na sociálnej sieti Instagram:

a)

Pre každý súťažný týždeň v Období konania Súťaže [Za Rastlinný Pondelok]
príspevky s fotografiou alebo videom a príslušným hashtagom, ktorých autori
budú vybraní ako výhercovia Vedľajšej Výhry (ďalej len „Vedľajší Výherca“); a

b)

jeden príspevok s fotografiou alebo videom a príslušným hashtagom, ktorého
autor bude vybratý ako výherca Hlavnej Výhry (ďalej len „Hlavný Výherca“
a Vedľajší Výherca a Hlavný Výherca taktiež spoločne taktiež „Výherca“).

6.2. Losovanie Vedľajšieho Výhercu prebehne bez zbytočného odkladu po skončení
príslušného súťažného týždňa.
6.3. Losovanie Hlavného Výhercu prebehne bez zbytočného odkladu po skončení
Obdobia trvania Súťaže, najviac do 15 dní od skončenia Obdobia konania Súťaže.
6.4. Organizátor vylosuje v pevnom poradí taktiež primerané množstvo Náhradníkov,
najmenej však v počte troch Náhradníkov pre každého Výhercu.
6.5. V rámci Súťaže budú Výhercom poskytnuté nasledovné výhry:
a)

Hlavnému Výhercovi hlavná výhra v podobe darčekového passu v hodnote 1
000 EUR (ďalej len „Hlavná Výhra“), na ktorého využívanie sa vzťahujú
pravidlá uvedené tu: https://cz.benefity.sodexo.com/produkty/predaj/darkovypass/ ;

b)

Každému Vedľajšiemu Výhercovi jedna z nasledovných vedľajších výhier
i. týždeň trvania súťaže: bambusová dóza na jedlo (20 ks SK mutácia)
ii. týždeň trvania súťaže: plátenná taška (spolu 40 ks SK mutácia)
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iii. týždeň trvania súťaže: kokosová miska (15 ks SK mutácia)
iv. týždeň trvania súťaže: bambusová dóza na jedlo (20 ks SK mutácia)
v. týždeň trvania súťaže: plátenná taška (spolu 40 ks SK mutácia)
vi. týždeň trvania súťaže: kokosová miska (15 ks SK mutácia)
vii. týždeň trvania súťaže: bambusová dóza na jedlo (20 ks SK mutácia)
viii.

týždeň trvania súťaže: plátenná taška (spolu 40 ks SK mutácia)

ix. týždeň trvania súťaže: kokosová miska (15 ks SK mutácia)
(ďalej len „Vedľajšia Výhra“ a Hlavná Výhra a Vedľajšia Výhra spoločne taktiež
„Výhra“);
S cieľom vylúčiť pochybnosti nie je súčasťou Výhry žiadne iné plnenie okrem
položiek uvedených v tomto odseku ani plnenie akokoľvek súvisiace s týmito
položkami, ledaže Organizátor oznámi Výhercovi výslovne písomne inak.
6.6. Organizátor oznámi Výhru Výhercovi, ktorý splnil
prostredníctvom súkromnej správy na sieti Instagram.

podmienky

Súťaže,

6.7. Výherca Organizátorovi do piatich dní od zaslania súkromnej správy oznámi
odpoveďou na túto súkromnú správu, či má o Výhru záujem. Súčasne Výherca
oznámi svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa
trvalého bydliska a kontaktné údaje v rozsahu telefón a e-mailová adresa na účely
jeho identifikácie a zaistenia poskytnutia/odovzdania Výhry. V prípade, že Výherca
svoj záujem v uvedenej lehote nepotvrdí alebo Organizátorovi neposkytne uvedené
údaje, má sa za to, že o Výhru záujem nemá, právo na Výhru stráca a Organizátor mu
Výhru neposkytne. V takom prípade Organizátor rovnakým spôsobom kontaktuje
Náhradníka podľa čl. 6.4 a 6.10 Pravidiel Súťaže. Uvedené sa Primerane aplikuje
taktiež vo vzťahu k Náhradníkovi určenému podľa článku 6.11 týchto Pravidiel
Súťaže.
6.8. Po potvrdení Výhry podľa predchádzajúceho odseku Organizátor uverejní meno
Výhercu na IG profile Súťaže, čo Súťažiaci pre prípad získania Výhry berie na
vedomie.
6.9. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť Súťažiaceho zo Súťaže a Výhru
neposkytnúť v prípade, že:
a)

Usporiadateľ má dôvodné podozrenie, že sa Súťažiaci dopustil akéhokoľvek
nekalého alebo podvodného konania v Súťaži;

b)

Usporiadateľ má dôvodné podozrenie, že sa Súťažiaci dopustil zneužitia
Pravidiel Súťaže;

c)

Usporiadateľ má dôvodné podozrenie, že Súťažiaci konal v rozpore s dobrými
mravmi;

d)

Správanie Súťažiaceho na jeho profile na sociálnej sieti odporuje pravidlám
sociálnej siete alebo dobrým mravom;

e)

Súťažiaci splnil podmienky podľa týchto Pravidiel Súťaže ľstivým konaním,
respektíve konaním, ktoré by bolo možné označiť za podvodné (napr.
duplicitný účet na sociálnej sieti a pod.)
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6.10. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia
podmienok stanovených pre účasť v Súťaži, ako aj pre získanie Výhier v Súťaži.
Výhru nezíska Súťažiaci, ktorý nesplní stanovené podmienky pre získanie Výhry.
6.11. Ak Výherca určený podľa článku 6.1 týchto Pravidiel Súťaže bude z akéhokoľvek
dôvodu zo Súťaže vylúčený alebo neposkytne Usporiadateľovi svoje identifikačné
údaje alebo nepotvrdí záujem o Výhru vo vyššie stanovenej lehote, Výhra náleží
Náhradníkovi, ktorý sa umiestil ako ďalší v losovaní podľa týchto Pravidiel Súťaže
(ďalej len „Náhradník“) za podmienky, že mu už nevznikol podľa týchto Pravidiel
Súťaže nárok na inú Výhru.
6.12. V prípade, že Náhradník bude z akéhokoľvek dôvodu zo Súťaže vylúčený,
neposkytne Usporiadateľovi svoje identifikačné údaje alebo nepotvrdí záujem
o Výhru v lehote podľa bodu 6.6 týchto Pravidiel Súťaže, Výhra náleží ďalšiemu
Súťažiacemu, respektíve Náhradníkovi v poradí.

7.

AUTORSKÉ PRÁVA

7.1. Súťažiaci zodpovedá za to, že zaslaním súťažného príspevku a jeho zverejnením na
sociálnej sieti Instagram nedôjde k porušeniu práv tretích osôb, najmä že nebude
zasiahnuté do autorských ani osobnostných práv tretích osôb.
7.2. Súťažiaci zároveň svojou účasťou v Súťaži (vložením fotografie pod súťažný
príspevok, vložením fotografie na svoj účet na Instagrame s hashtagom uvedeným
vyššie v týchto Pravidlách Súťaže) udeľuje Organizátorovi bezplatne celosvetovú
licenciu na použitie všetkých autorských diel, ktoré vytvorí v súvislosti so Súťažou,
a to v neobmedzenom rozsahu (t. j. najmä všetkými spôsobmi podľa ustanovenia §
12 ods. 1 a 4 autorského zákona, bez časového a množstvového obmedzenia) vrátane
práva také autorské dielo kedykoľvek v priebehu súťaže alebo po jej ukončení
upraviť, pozmeniť alebo použiť spolu s iným dielom, a to po celý čas trvania
majetkových práv, s právom udeliť právo na ďalšie použitie (podlicenciu)
autorského diela tretím osobám v celom rozsahu udelenej licencie.
7.3. Organizátor nie je povinný udelenú licenciu využiť.

8.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Účasťou v Súťaži, t. j. vložením súťažného príspevku na IG Profil, každý Súťažiaci
berie na vedomie, že Usporiadateľ ako prevádzkovateľ osobných údaj a Organizátor
na pokyny Usporiadateľa v pozícii sprostredkovateľa osobných údajov budú
spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu IG meno, meno a priezvisko, dátum
narodenia, e-mailová adresa, adresa bydliska, telefónne číslo a PSČ na tieto účely:
a)

vyhodnotenie Súťaže,
administrácia Súťaže;

evidencia

Výhercov

a Náhradníkov

a súvisiaca

b)

identifikácia Výhercu a realizácia Výhry;

c)

zverejnenie mena a prvého písmena priezviska Výhercu na internetových
stránkach propagujúcich činnosť, produkty alebo služby Usporiadateľa a ďalej
na sociálnych sieťach YouTube, Facebook, Instagram alebo Twitter v rámci
propagácie činnosti a služieb Usporiadateľa.
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8.2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie všetkých povinností
vyplývajúcich z týchto pravidiel marketingovej akcie „Za Rastlinný Pondelok“, s
ktorými Súťažiaci vyslovil súhlas (plnenie zmluvnej povinnosti), a oprávnený záujem
prevádzkovateľa na transparentnom vyhlásení Výhercov a prezentácii Výhier.
8.3. Osobné údaje sa nespracúvajú automatizovane a nie sú zabezpečené v elektronickej
forme.
8.4. Súťažiaceho, ktorý Organizátorovi neoznámi svoje osobné údaje, prípadne požiada
v priebehu Obdobia konania Súťaže o vymazanie svojich osobných údajov, prípadne
podá námietku proti spracúvaniu svojich osobných údajov, nie je možné do Súťaže
zaradiť, keďže spracúvanie osobných údajov je nutné pre realizáciu Súťaže.
8.5. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov,
kontaktujte Organizátora. Na to, prosím, využite nasledovné kontaktné údaje:
ondrej.duka@zaraguza.com, tel. č. +420 601 571 826.
8.6. Prevádzkovateľom osobných údajov je Objednávateľ, spoločnosť UPFIELD ČR, spol.
s r.o., so sídlom Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha, IČO: 04034368,
zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, v oddiele C, vložke
241567. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov Organizátora,
spoločnosť Zaraguza CZ s.r.o., so sídlom Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha 1, IČO
24212491, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp.
zn. C 189137. Usporiadateľ aj Organizátor plnia pri spracúvaní osobných údajov
všetky povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä z nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, Všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov (ďalej len „GDPR“), a ďalej zo zákona č. 110/2019 Zb., o spracúvaní
osobných údajov, v platnom znení.
8.7. Osobné údaje sa budú spracúvať počas trvania Súťaže a 60 dní po jej skončení
s cieľom kontrolovať splnenie podmienok Súťaže. Potom budú osobné údaje
uchované len v nutnom obmedzenom rozsahu a na nevyhnutný čas z dôvodu
prípadnej kontroly akcie zo strany orgánov štátnej správy. V prípade Výhercu sa
budú osobné údaje spracúvať na čas nevyhnutný na realizáciu Výhry, najviac však
jeden rok.
8.8. Súťažiaci má ako dotknutá osoba:
●

právo na prístup k osobným údajom,

●

právo na opravu a vymazanie osobných údajov,

●

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

●

právo na prenositeľnosť osobných údajov,

●

a zároveň má právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov
vrátane profilovania.

8.9. Súťažiaci má právo obrátiť sa s podnetom aj na kontrolný úrad, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz,
www.uoou.cz.
8.10. Žiadny z poskytnutých osobných údajov nie je predmetom presunu do iných krajín.
Výnimkou môže byť oznámenie osobných údajov Výhercu s cieľom zaistiť Výhru.
O tom bude Výherca informovaný, prípadne budú dojednané podmienky v zmluve
uzatváranej v súvislosti s Výhrou.

9.

ZMENA PRAVIDIEL SÚŤAŽE, ZODPOVEDNOSŤ A ODVOLANIE SÚŤAŽE
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9.1. Pravidlá
Súťaže
sú
prístupné
na
facebookových
(https://www.facebook.com/Rostlinné-ponděl%C3%AD-2063904420574568/)
a internetových stránkach (www.rostlinnepondeli.cz a www.rastlinnypondelok.sk)
Usporiadateľa „Rastlinný pondelok“ vzťahujúcich sa na výrobok Flora, a ďalej
dostupné prostredníctvom odkazu na IG profile @rostlinnepondeli
9.2. Usporiadateľ má právo jednostranne meniť Pravidlá Súťaže, ako aj Obdobie konania
Súťaže, vrátane práva prerušiť Súťaž, zrušiť Súťaž, skrátiť Súťaž a pod.; toto právo
môže Usporiadateľ uplatniť kedykoľvek pred aj po uplynutí Obdobia konania Súťaže.
9.3. Zmena Pravidiel Súťaže bude uverejnená rovnakým spôsobom ako Pravidlá Súťaže.
Zmeny Pravidiel Súťaže sa stávajú účinnými okamihom zverejnenia, ak nebude v
zmene stanovené inak. Zrušenie Súťaže pred uplynutím Obdobia konania Súťaže je
Usporiadateľ povinný oznámiť rovnakým spôsobom ako uverejnenie Súťaže.
9.4. Ak Usporiadateľ uplatní právo na zrušenie Súťaže podľa článku 9.2 týchto Pravidiel
Súťaže, žiadnemu zo Súťažiacich alebo Výhercovi nevznikne voči Usporiadateľovi
akýkoľvek (i) nárok na Výhru, (ii) nárok na náhradu škody ani (iii) žiadny iný nárok
akejkoľvek povahy.

Strana 6 | 7

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti výhrad Súťažiaceho či Výhercu voči
priebehu a výsledku Súťaže.
10.2. Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za stav či kvalitu Výhry, Výhry nie sú
v zmysle zákona č. 89/2012, občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov,
súdne vymáhateľné a Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, nemá nárok Výhru
reklamovať, nemá nárok na výmenu alebo zámenu Výhry a nemôže požadovať
finančnú náhradu ani inú kompenzáciu výmenou Výhry za peniaze. Výhru nie je
možné vymeniť za hotovosť ani požadovať vydanie inej výhry než tej, ktorá je
Usporiadateľom stanovená.
10.3. Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas s Pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich
dodržiavať.
10.4. Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou
v Súťaži (predovšetkým funkčnosť sociálnej siete Instagram, internetu, doručenie emailu, správ a pod.).
10.5. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú Výhru výhrou
obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania
Výhry.
10.6. Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s účasťou
v Súťaži či s využitím Výhry.
10.7. Usporiadateľ nezodpovedá za škodu alebo akúkoľvek ujmu, ktorá Výhercovi vznikne
v súvislosti s využitím Výhry.
10.8. Ak sa niektoré ustanovenia týchto Pravidiel Súťaže stanú neplatnými, neúčinnými
alebo spornými v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, použije
sa taký všeobecne záväzný právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom
najbližší.
10.9. Tieto Pravidlá Súťaže sa riadia a budú vykladané v súlade právnym poriadkom
Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom.
10.10. Tieto Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 9. 2019.
V Prahe dňa 30. 8. 2019
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