ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Vyhrajte s dojčenskou vodou háčkované zvieratko“
Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Vyhrajte s dojčenskou vodou háčkované
zvieratko“ (ďalej iba „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá
uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky.
Usporiadateľ súťaže:
Kaspen/Jung von Matt a.s., so sídlom Praha 2, Myslíkova 4/2020, PSČ 128 09, Česká republika
IČO: 264 94 850
spoločnosť zapísaná v OR vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 7427
(ďalej iba „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“).
Zadávateľ súťaže:
Kofola a.s.
so sídlom: Súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Žilina
oddiel Sa, vložka č. 10342/L
IČO: 36 319 198
(ďalej iba „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“).
Technický správca súťaže:
Barracuda BS spol. s r.o., so sídlom Praha 4, Na Jezerce 1199/7, PSČ 140 00, Česká republika
IČO: 49 70 74 18
Spoločnosť zapísaná v OR na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 22873
(ďalej iba „technický správca“).

1) Obdobie a miesto konania súťaže
1.

Súťaž prebieha v termíne od 1. 9. 2018 00:00:00 hod. do 31. 10. 2018 23:59:59 hod. vrátane (ďalej iba
„obdobie konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej iba „miesto konania súťaže“) a nižšie
špecifikovanom súťažnom webe.

2.

Na účely registrácie do súťaže a určenia jednotlivých výhercov je súťaž v období svojho konania
rozdelená do 9 nižšie špecifikovaných, samostatne vyhodnocovaných súťažných kôl:
1. súťažné kolo: od 1. 9. 2018 00:00:01 hod. do 4. 9. 2018 23:59:59 hod.
2. súťažné kolo: od 5. 9. 2018 00:00:01 hod. do 11. 9. 2018 23:59:59 hod.
3. súťažné kolo: od 12. 9. 2018 00:00:01 hod. do 18. 9. 2018 23:59:59 hod.
4. súťažné kolo: od 19. 9. 2018 00:00:01 hod. do 25. 9. 2018 23:59:59 hod.
5. súťažné kolo: od 26. 9. 2018 00:00:01 hod. do 2. 10. 2018 23:59:59 hod
6. súťažné kolo: od 3. 10. 2018 00:00:01 hod. do 9. 10. 2018 23:59:59 hod
7. súťažné kolo: od 10. 10. 2018 00:00:01 hod. do 16. 10. 2018 23:59:59 hod
8. súťažné kolo: od 17. 10. 2018 00:00:01 hod. do 23. 10. 2018 23:59:59 hod
9. súťažné kolo: od 24. 10. 2018 00:00:01 hod. do 31. 10. 2018 23:59:59 hod
(ďalej iba „súťažné kolo“ alebo „súťažné kolá“).

2) Účasť na súťaži
1. Na súťaži sa môže zúčastniť iba fyzická, na svojprávnosti neobmedzená osoba – spotrebiteľ starší ako
18 rokov s trvalým pobytom a adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej iba
„záujemca“). Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcej vete
(ktorá nie je zo súťaže vylúčená podľa ods. 2 nižšie), ktorá v období a mieste konania súťaže vykoná

súťažný nákup a platne registruje do súťaže aspoň jeden súťažný kód, tak ako je stanovené ďalej v týchto
pravidlách (ďalej iba „účastník“ alebo „súťažiaci“).
2. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k usporiadateľovi,
zadávateľovi, technickému správcovi či spolupracujúcim spoločnostiam, ako aj osoby týmto osobám
blízke v zmysle ust. § 116 zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
3. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na 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 na tejto súťaži, bude táto
zo súťaže bez náhrady vylúčená.
3) Súťažné výrobky
Súťaž sa vzťahuje na nižšie vymedzené výrobky zadávateľa súťaže, ktoré sú označené ako súťažné
a predávané v období a mieste konania súťaže:
Rajec dojčenská voda 1,5 l a čaje Leros (BIO čaj pre dojčiace matky s jarabinou, Čaj pre dojčiace matky
bylinkový, Čaj pre tehotné bylinkový) – ďalej tiež spolu ako „súťažné výrobky“.
Súťažné výrobky musia byť označené obalom odkazujúcim na túto súťaž a musia obsahovať súťažný
kód.
Pre súťažný výrobok Rajec dojčenská voda 1,5 l sa súťažný kód nachádza pod uzáverom. Pre súťažné
výrobky čaje Leros sa súťažný kód nachádza na vnútornej strane obalu.
Súťažné kódy sú šesťmiestne a zložené z alfanumerických znakov (ďalej iba „súťažné kódy“).

4) Mechanika súťaže
Záujemca sa do súťaže zapojí tak, že:
1. v období a mieste konania súťaže (na území Slovenskej republiky) kúpi minimálne 1 ks súťažného
výrobku (ďalej iba ako „súťažný nákup“),
2. a následne, výhradne v období konania súťažných/-eho kôl/kola súťaže urobí súťažnú registráciu
na www.rajec.com (ďalej iba „súťažný web“), a to tým spôsobom, že do elektronického registračného
formulára na súťažnom webe zadá nasledujúce údaje: platnú e-mailovú adresu a súťažný kód
zo súťažného výrobku. Ďalej potvrdí, že je starší ako 18 rokov a udelí svoj súhlas s pravidlami súťaže
a so spracovaním osobných údajov (ďalej iba „registračný formulár“).
3. Súťažiaci je do súťaže, resp. do príslušného súťažného kola, zaradený okamihom doručenia jeho
registračného formulára vyplneného v súlade s týmito pravidlami zadávateľovi súťaže (ďalej spoločne
iba „súťažná registrácia“).
4. Do súťaže je možné sa zapojiť aj opakovane, vždy však s novým súťažným kódom. Počet zadaných
súťažných kódov v jednom súťažnom kole nie je obmedzený. Každý jednotlivý súťažiaci sa môže na
súťaži zúčastniť iba s jednou konkrétnou e-mailovou adresou (v opačnom prípade ide o porušenie
pravidiel súťaže).

5) Určenie výhercov v súťaži
1. a) Do každého súťažného kola je vložených celkovo 32 ks výhier.
b) Po ukončení súťaže ako celku bude potom vybraný jeden výherca, ktorý zadal najviac súťažných
kódov a ktorý získa celý balík 6 výhier špecifikovaných v čl. 6) pravidiel. Do celej súťaže je teda
vložených 294 ks výhier.
2. V rámci jedného súťažného kola môže účastník získať maximálne 6 výhier. Jeden súťažiaci (t. j. tá istá
fyzická osoba) teda môže za jedno súťažné kolo vyhrať maximálne 6 ks výher.

3. Výhercovia výhier budú určení žrebovaním vykonaným elektronickým systémom súťaže vždy
do 1 pracovného dňa od skončenia príslušného súťažného kola. Žrebovať sa bude vždy zo všetkých
platných súťažných kódov, ktoré boli zadané v rámci príslušného súťažného kola a priradené
k jednotlivým súťažným registráciám. Výhercom sa tak stane ten účastník, ktorý úplne a riadne splní
pravidlá súťaže a zároveň bude vyžrebovaný v rámci príslušného súťažného kola súťaže. V každom
jednotlivom súťažnom kole tak bude náhodne vyžrebovaných maximálne 32 výhercov. Každé súťažné
kolo sa vyhodnocuje úplne samostatne, súťažné kódy sa medzi jednotlivými súťažnými kolami
nepresúvajú.
4. Po ukončení súťaže bude vykonané vyhodnotenie a výber výhercu, ktorý zadal za celé obdobie konania
súťaže v rámci jednej súťažnej registrácie najvyšší počet súťažných kódov. Tento jeden výherca získa
celú súpravu háčkovaných zvieratiek, tzn. z každého druhu háčkovaného zvieratka 1 kus, celkovo teda
6 kusov háčkovaných zvieratiek. V prípade niekoľkých súťažiacich so zhodným najvyšším počtom
kódov bude vybraný ako výherca ten súťažiaci, ktorý zadal svoj prvý súťažný kód skôr.
5.

V prípade, že bude do súťažného kola (príp. celej súťaže) doručených menej platných súťažných kódov
a s tým súvisiacich súťažných registrácií než je výhier vložených do príslušného súťažného kola (resp.
do celej súťaže), príp. nebude možné všetky výhry rozdeliť z iného dôvodu (v súlade s týmito pravidlami
alebo právnymi predpismi), nerozdané výhry prepadajú zadávateľovi, ktorý rozhodne o ich ďalšom
použití.

6) Výhry
Do súťaže sú vložené nasledujúce výhry:
a) Háčkované zvieratko s označením Ospalá sova – celkovo 49 ks
b) Háčkované zvieratko s označením Vyplašená srna – celkovo 49 ks
c) Háčkované zvieratko s označením Pokojná žaba – celkovo 49 ks
d) Háčkované zvieratko s označením Rázna vlčica – celkovo 49 ks
e) Háčkované zvieratko s označením Trpezlivá vydra – celkovo 49 ks
f) Háčkované zvieratko s označením Rozlietaná sýkorka – celkovo 49 ks
(ďalej spoločne iba ako „výhra“ alebo „výhry“)
Počet výhier je obmedzený vyššie uvedeným počtom jednotlivých výhier. Výherca si bude môcť vybrať iba
z dostupných výhier.

7) Informovanie vyžrebovaných súťažiacich a odovzdanie výhier
1.

Súťažiaci bude o svojom vyžrebovaní informovaný prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú vyplnil
do registračného formulára na súťažnom webe, a to do 1 pracovného dňa od vyhodnotenia príslušného
súťažného kola (ďalej tiež ako „výherná správa“). V rámci uvedenej výhernej správy bude vyžrebovaný
súťažiaci – výherca vyzvaný na výber výhry (počet výhier je obmedzený a výherca si bude môcť vybrať
iba z momentálne dostupných výhier) a zadanie svojej doručovacej poštovej adresy, kam bude výhra
zaslaná. Požadované informácie uvedené vo výhernej správe musia byť zadané podľa pokynov
vo výhernej správe do 5 pracovných dní odo dňa odoslania výhernej správy usporiadateľom súťaže.
V prípade pochybností o pravosti súťažných kódov je vyžrebovaný súťažiaci povinný doručiť pod
sankciou vylúčenia zo súťaže usporiadateľovi (v zadávateľom určenom termíne) výlučne originály
všetkých poduzáverov a škatuliek od čajov so súťažnými kódmi, s ktorými sa súťažiaci zúčastnil na
súťaži, a to na zadávateľom uvedenú adresu. V prípade nedoručenia súťažných kódov zo súťažných
výrobkov a údajov v požadovanej lehote (či v prípade, že tieto doklady či údaje nebudú zodpovedať
skutočnostiam uvedeným v rámci súťažných registrácií) sa vyžrebovaný súťažiaci nestáva výhercom
a výhra prepadá v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. V prípade,
že počet výhercov, ktorí zvolili konkrétnu výhru, prevyšuje momentálne dostupný počet kusov tejto
výhry, bude momentálne dostupný počet kusov výhry medzi výhercov rozdelený v poradí, v akom
výhercovia doručili výherné kódy usporiadateľovi súťaže, od najskôr doručeného. Zvyšní výhercovia,

pre ktorých už nimi určená výhra nezvýšila, budú vyzvaní, aby v dodatočnej lehote 3 pracovných dní
urobili nový výber výhry. V prípade potreby sa na novú voľbu výhercu použije postup v predchádzajúcich
vetách primerane.

2.

Výhry budú odoslané prostredníctvom spoločnosti ComGate, a.s., IČO 26508842, sídlo Jankovcova
1596/14a, Praha 7, Česká republika, na adresu na území Slovenskej republiky, ktorú uvedie vyžrebovaný
účastník v rámci súťaže. Výhry budú výhercom odoslané najneskôr do 1 mesiaca po skončení obdobia
konania súťaže. V prípade akýchkoľvek pochybností má zadávateľ právo nechať si predložiť
od vyžrebovaného účastníka účtenku za nákup súťažného výrobku.

3.

Usporiadateľ ani zadávateľ nenesú akúkoľvek zodpovednosť za funkčnosť súťažného webu, za doručenie
odpovede na výhernú správu, výhry v súťaži ani za poškodenie, oneskorenie či stratu uvedeného v
priebehu prepravy.

8) Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov
1. Osobné údaje účastníkov – fyzických osôb sú zo strany usporiadateľa ako prevádzkovateľa osobných
údajov spracovávané v súlade s nariadením (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti
so spracovaním osobných údajov (ďalej tiež „Všeobecné nariadenie“ alebo „GDPR“) a zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež „Zákon“).
2. Účastníci – fyzické osoby majú právo na informácie od prevádzkovateľa podľa čl. 13 Všeobecného
nariadenia a § 19 Zákona v okamihu získania osobných údajov. Týmto usporiadateľ ako prevádzkovateľ
osobných údajov v zmysle Všeobecného nariadenia a Zákona tak robí a poskytuje nasledujúce
informácie:
a. kontaktné údaje prevádzkovateľa: Kaspen/Jung von Matt a.s., so sídlom Praha 2, Myslíkova
4/2020, PSČ 128 09, Česká republika, IČO: 264 94 850, e-mail: info@kaspenjmv.com
b. osobné údaje účastníkov, ktoré prevádzkovateľ získa súťažnou registráciou, budú použité
na tieto účely:

3.
4.
5.

6.

7.

i. vyhodnotenie tejto súťaže;
ii. zasielanie informácií o súťaži;
iii. zasielanie výhier v súťaži;
c. osobné údaje sú poskytnuté v rozsahu: e-mailová adresa, a v prípade výhercu tiež adresa pre
zaslanie výhry;
d. právnym základom pre spracovanie osobných údajov dotknutej osoby je v tomto prípade súhlas
(§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona);
e. dôvodom poskytnutia osobných údajov účastníkov prevádzkovateľovi je identifikácia
nevyhnutná na vyhodnotenie súťaže, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.
Osobné údaje účastníkov budú spracované počas súťaže a následne 3 rokov po jej ukončení.
Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu
ani k profilovaniu.
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť odovzdané usporiadateľovi, technickému správcovi a ďalším
subjektom podieľajúcim sa obvykle na zaisťovaní súťaží, napr. poskytovateľovi doručovacích služieb
(pozrite čl. 7, ods. 2 týchto pravidiel), a ďalej osobám, ktoré prevádzkovateľovi poskytujú právne a
účtovné služby v záujme zaistenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
Účastník má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo
výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na
prenositeľnosť týchto údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad na
ochranu osobných údajov v zmysle § 100 Zákona, ak si myslí, že prevádzkovateľ pri spracovaní
osobných údajov postupuje v rozpore so Všeobecným nariadením, resp. Zákonom (adresa: Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk).
Účastník má právo kedykoľvek súhlas odvolať na e-mailovej adrese rajec@sms-souteze.cz, kde je možné
uplatniť tiež ostatné práva súťažiaceho.

8.

Účastník súťažnej registrácie poskytuje súhlas s tým, že zadávateľ súťaže je oprávnený užiť v súlade
s ust. § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, bezplatne
meno a mesto bydliska súťažiaceho, ako výhercu v médiách (vrátane internetu), propagačných
a reklamných materiáloch zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov
a služieb zadávateľa s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom
aj zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy súťažiacich (s tým, že súťažiaci sa účasťou na súťaži
výslovne zaväzuje dostaviť sa v zadávateľom určenom termíne na zadávateľom určené miesto s cieľom
vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu súťažiaceho). Súhlas podľa
tohto odseku sa udeľuje na obdobie, ktoré uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.

9) Všeobecné informácie o daňovej povinnosti výhercov
Výhry zo súťaží v hodnote prevyšujúcej 350 eur za výhru sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb
v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, a výhercovia sú
v takom prípade povinní postupovať podľa citovaného zákona. Výhry do hodnoty 350 eur sú od dane
z príjmov fyzických osôb oslobodené.
10) Záverečné ustanovenia
1. Zadávateľ, príp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, je oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť,
predĺžiť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže,
bude to urobené písomne, formou číslovaných dodatkov a zverejnené na internetových stránkach:
www.rajec.com.
2. Výhry, ktoré budú zadávateľovi či usporiadateľovi vrátené ako nedoručené alebo ktoré nebude možné
prideliť, doručiť, prepadajú v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.
3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Zadávateľ, príp. usporiadateľ so súhlasom
zadávateľa si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej
hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté
tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.
4. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti
na súťaži či výhier právnou cestou nie je možná. Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než mu bude
vydaná a nemá nárok výhru reklamovať a nemôže vyžadovať viac, než mu na základe týchto pravidiel
bolo poskytnuté.
5. Usporiadateľ ani zadávateľ súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek riziká ani akúkoľvek škodu, ktorú
účastník prípadne utrpí svojou účasťou na súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.
6.

Účastník bude zo súťaže vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla
účastníkovi vzniknúť v prípade, že zadávateľ či usporiadateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie
na spáchanie podvodného či nekalého konania alebo akéhokoľvek konania proti dobrým mravom či
pravidlám tejto súťaže zo strany takéhoto účastníka alebo niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým
táto dopomohla danému účastníkovi k účasti na súťaži, príp. zisku výhry v súťaži.

7.

Usporiadateľ ani zadávateľ súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát
elektronickými prostriedkami.

8.

Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky
týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov
konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje zadávateľ súťaže. V prípade pochybností o splnení
podmienok súťaže jednotlivými účastníkmi ležia dôkazné povinnosti na účastníkoch.

9.

V prípade akejkoľvek pochybnosti o splnení podmienok súťaže leží povinnosť rozptýliť tieto pochybnosti
výlučne na danom záujemcovi/účastníkovi.

10. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch
alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže platí znenie týchto

úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných
materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.
11. Záležitosti týmito pravidlami výslovne neupravené sa riadia právnym režimom Slovenskej republiky.
12. Originál úplných pravidiel bude počas súťaže zverejnený na internetových stránkach www.rajec.com.
V Prahe dňa 30. 8. 2018.

