PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
KINDER CHOCOLATE 2022 – POŠLITE ÚSMEV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
1.

ZÁKLADNÉ PARAMETRE SÚŤAŽE

1.1

Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel („Pravidlá“) súťaže „Kinder
Chocolate 2022 – pošlite úsmev“ („Súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý
záväzne upravuje pravidlá Súťaže. Tieto Pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných
dodatkov k tomuto dokumentu uverejnených rovnako ako tento dokument.

1.2

Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Ferrero Česká s.r.o., so sídlom Praha 5 – Smíchov, Karla
Engliše 6/3201, PSČ 150 00, Česká republika, IČO: 60488743, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 27347
(„Usporiadateľ“).

1.3

Organizátorom Súťaže je reklamná agentúra McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o.,
INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY so sídlom Praha 2, Riegrovy sady č. p. 28,
PSČ 120 00, IČO: 17046041, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom
súde v Prahe, oddiel C, vložka 2080 („Organizátor“).

2.

OBDOBIE A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

2.1

Súťaž bude prebiehať v období od 15. 10. 2022 00:00:00 hod. do 30. 11. 2022 23:59:59 hod.
(„Obdobie konania Súťaže“).

2.2

Súťaž je usporadúvaná spoločne na území Českej republiky a Slovenskej republiky, pričom
prihlasovanie do Súťaže je realizované cez osobitnú súťažnú microsite dostupnú z webových
stránok http://www.kinder.sk/ („Webová stránka“), kde je umiestnený registračný a kontaktný
formulár, Pravidlá a aplikácia pre personalizáciu výhry – prebalu Kinder Chocolate.

2.3

Výhry v Súťaži sú spoločné pre Českú republiku a Slovenskú republiku.

2.4

Tieto Pravidlá upravujú podmienky Súťaže vo vzťahu k účastníkom, ktorí v Období konania
Súťaže kúpia nižšie uvedený súťažný výrobok na území Slovenskej republiky („Miesto
konania Súťaže“). Súťažiaci, ktorí kúpia tento výrobok na území Českej republiky, budú
podliehať českej verzii súťažných pravidiel.

3.

ÚČASŤ NA SÚŤAŽI

3.1

Na súťaži podľa týchto Pravidiel sa môže zúčastniť iba fyzická osoba – spotrebiteľ, spôsobilá na
právne úkony, ktorá v Období konania Súťaže a Mieste konania Súťaže kúpi pre svoju osobnú
potrebu alebo potrebu jej blízkych osôb v akejkoľvek maloobchodnej predajni aspoň 1 ks
cukrárskeho výrobku Usporiadateľa značky Kinder Chocolate 100 g v súťažnom balení, ktoré
z vonkajšej strany obalu obsahuje informácie o tejto Súťaži a vnútri obalu obsahuje súťažný
unikátny kód („Výrobok“ a „Unikátny kód“), a následne sa v Období konania Súťaže na
Webovej stránke platne zaregistruje do Súťaže spôsobom uvedeným ďalej v týchto Pravidlách
(„Súťažiaci“).
V prípade ktoréhokoľvek Súťažiaceho mladšieho ako 16 rokov je Organizátor oprávnený
vyžiadať si kedykoľvek písomné potvrdenie o tom, že taký súťažiaci disponuje súhlasom svojho
zákonného zástupcu pre účasť v Súťaži. V prípade, že také potvrdenie nebude predložené do
piatich (5) dní od prijatia výzvy, je Organizátor oprávnený daného Súťažiaceho zo Súťaže
vylúčiť; prípadný nárok takého Súťažiaceho na výhru týmto okamihom bez náhrady zaniká.

3.2

Každý Súťažiaci sa môže na Súťaži zúčastniť opakovane prostredníctvom opakovaného nákupu
Výrobkov v Období konania Súťaže a Mieste konania Súťaže, vždy však iba pri splnení
všetkých podmienok účasti podľa týchto Pravidiel. Každý Unikátny kód je na Webovej stránke
možné zadať iba raz.

3.3

Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora a osoby im blízke
v zmysle § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších
predpisov. V prípade, že sa výhercom stane taká vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná
a Usporiadateľ podľa svojho uváženia môže výhru postupom podľa článku týchto 4.18 Pravidiel
poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu, ktorý splnil všetky podmienky účasti na Súťaži, prípadne ju
použije na iné, napr. na marketingové či dobročinné účely.

3.4

Do Súťaže budú zaradení a výhercami sa môžu stať iba tí Súťažiaci, ktorí splnia všetky
stanovené podmienky Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho
uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi a
Súťažiaci nespĺňajúci podmienky uvedené v týchto Pravidlách zo Súťaže vylúčiť.

4.

MECHANIKA, VYHODNOTENIE SÚŤAŽE A VÝHRY

4.1

Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, že v Období konania Súťaže a v Mieste konania Súťaže
postupne urobí tieto kroky:
a) kúpi Výrobok s Unikátnym kódom v súlade s bodom 3.1 Pravidiel;
b) zaregistruje na Webovej stránke svoje kontaktné údaje v podobe presne zodpovedajúcej
jeho preukazu totožnosti (ak má taký preukaz) v rozsahu mena, priezviska a e-mailovej
adresy;
c) na Webovej stránke ďalej potvrdí, že (1) berie na vedomie spracovanie svojich osobných
údajov a že (2) je starší ako 16 rokov a udelí svoj súhlas s pravidlami súťaže/alebo že je
mladší ako 16 rokov a súhlas s pravidlami súťaže udeľuje a na súťaži sa zúčastní so
súhlasom svojho zákonného zástupcu, a registračný formulár následne pomocou tlačidla
„Zaregistrovať sa“ potvrdí, čím dochádza k jeho registrácii do Súťaže („Registrácia“);
d) prvou riadnou a úplnou Registráciou je Súťažiacemu zriadený tzv. súťažný účet („Súťažný
účet“), do ktorého vloží Unikátny kód, ktorý je úplne totožný s tým, ako je uvedený na
vnútornej strane obalu Výrobku;
e) nahrá do Súťažného účtu svoju detskú „usmievajúcu sa“ portrétovú fotografiu či portrétovú
fotografiu svojho „usmievajúceho sa“ dieťaťa, ktorú si praje mať na personalizovanom
obale Kinder Chocolate vo formáte .jpg („fotografia“). Nahranie fotografie bude
podmienené udelením súhlasu (privolenia) s použitím fotografie v rozsahu stanovenom
týmito Pravidlami. Vložením fotografie zároveň Súťažiaci vyhlasuje, že disponuje všetkými
súhlasmi požadovanými týmito Pravidlami a príslušnými právnymi predpismi (najmä nie
však výlučne v súlade s právnou úpravou ochrany osobných údajov) a na vyžiadanie ich
obratom Organizátorovi či Usporiadateľovi písomne preukáže;
f) Súťažiaci môže do Súťažného účtu opakovane vstupovať a dopĺňať ďalšie Unikátne kódy
bez nutnosti opätovnej Registrácie. Vstup do Súťažného účtu bude podmienený zadaním
hesla zvoleného Súťažiacim. Pre úspešnú registráciu ďalšieho Unikátneho kódu do Súťaže
môže Súťažiaci použiť už skôr nahranú fotografiu, alebo novú.

4.2

Každý Súťažiaci sa na Súťaži môže zúčastniť výhradne prostredníctvom jednej e-mailovej
adresy.

4.3

Do Súťaže budú zaradení iba Súťažiaci, ktorí do Súťaže vložia svoju detskú portrétovú
fotografiu, či takú fotografiu svojho dieťaťa. Súťažiaci, ktorých Registrácie obsahujú iné
fotografie či obrázky (napr. fotografie, na ktorých sú domáci maznáčikovia, filmové postavičky
a pod.), či inak odporujú dobrým mravom či Pravidlám, nebudú do Súťaže zaradení. Fotografie
prechádzajú zo strany Organizátora tzv. schvaľovaním. Fotografie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti fotografie stanovené týmito Pravidlami – okrem podmienky „detskosti“ – môžu byť
v Súťaži ponechané, ak ich Organizátor neposúdi ako inak nevhodné. Prosíme napriek tomu
Súťažiacich, aby aj túto požiadavku „detskosti“ s ohľadom na koncept Súťaže rešpektovali a
registrovali iba detské portrétne fotografie (svoje a svojich detí).

4.4

Organizátor má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými

Súťažiacimi. Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť Súťažiaceho v prípade,
že bude mať dôvodné podozrenie, že Súťažiaci dosiahol výsledok v Súťaži podvodným
konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť
výsledky Súťaže. Toto rozhodnutie o vylúčení Súťažiaceho je konečné, bez možnosti odvolania.
4.5

Výhrami v Súťaži sú:
a) Výhra pre každého
Po vložení 1 samostatného Unikátneho kódu a príslušnej fotografie bude každému Súťažiacemu
umožnené stiahnutie personalizovaného prebalu Kinder Chocolate vo formáte .pdf („Výhra pre
každého“). Každý Súťažiaci môže Výhru pre každého vyhrať opakovane, vždy je však nutné
nahrať nový Unikátny kód s novou alebo aj už skôr na tento účel využitou fotografiou.
b) Hlavná výhra
Po vložení 1 samostatného Unikátneho kódu bude Súťažiaci súčasne zaradený do žrebovania
o hlavnú výhru obsahujúcu:
i.

1 ks fyzického personalizovaného celkového prebalu Kinder Chocolate 100 g v tlačenej
podobe obsahujúceho štandardné čokolády Kinder Chocolate vnútri, pričom na výrobu
personalizovaného celkového prebalu bude odovzdaná tá fotografia, ktorá bola použitá pri
registrácii daného Unikátneho kódu, prostredníctvom ktorého bol vyžrebovaný výherca
hlavnej výhry, t. j. fotografiu určenú týmto spôsobom na výrobu hlavnej výhry nie je možné
meniť; a

ii.

1 ks poukážky na rodinné fotenie (spočívajúce vo vytvorení 10 profesionálnych fotografií
v elektronickej aj tlačenej podobe do max. formátu 13 × 18 cm) u fotografa podľa výberu
výhercu z daných možností (zoznam partnerských fotografov – vždy v každom kraji na
Slovensku) jeden fotograf vrátane konkrétneho opisu jeho služieb vzťahujúcich sa
na hlavnú výhru, ktorý bude uvedený na Webovej stránke). Výber fotografa je nutné urobiť
v lehote 14 dní odo dňa odoslania Oznámenia o výhre. Platnosť poukazu je minimálne 6
mesiacov od skončenia Obdobia konania Súťaže (podľa dátumu uvedeného na poukaze).
Výherca berie na vedomie, že súčasťou Hlavnej výhry nie sú akékoľvek ďalšie služby než
uvedené na Webovej stránke pri špecifikácii daného fotografa, napr. viac fotografií, a berie
na vedomie, že súčasťou Hlavnej výhry zároveň nie sú akékoľvek ďalšie náklady výhercu
spojené s fotením, napr. náklady na cestu, stravovanie, ubytovanie a pod., tieto všetky ceny,
služby navyše a ďalšie náklady znáša výhradne sám výherca.
(„Hlavná výhra“).
V Období konania Súťaže budú postupne žrebovaní výhercovia celkovo 100 kusov Hlavných
výhier.
Hlavné výhry sú spoločné pre Českú aj Slovenskú republiku.

4.6

4.7

Na účely Súťaže, resp. na účely určenia výhercov Hlavnej výhry bude Obdobie konania Súťaže
rozdelené na šesť (6) súťažných období („Súťažné obdobie“), a to nasledujúcim spôsobom:
-

1. Súťažné obdobie – od 15. 10. 2022 00:00:00 hod. do 23. 10. 2022 23:59:59 hod.

-

2. Súťažné obdobie – od 24. 10. 2022 00:00:00 hod. do 30. 10. 2022 23:59:59 hod.

-

3. Súťažné obdobie – od 31. 10. 2022 00:00:00 hod. do 6. 11. 2022 23:59:59 hod.

-

4. Súťažné obdobie – od 7. 11. 2022 00:00:00 hod. do 13. 11. 2022 23:59:59 hod.

-

5. Súťažné obdobie – od 14. 11. 2022 00:00:00 hod. do 20. 11. 2022 23:59:59 hod.

-

6. Súťažné obdobie – od 21. 11. 2022 00:00:00 hod. do 30. 11. 2022 23:59:59 hod.

Organizátor vyžrebuje v najbližší nasledujúci pracovný deň po uplynutí 1. – 5. Súťažného
obdobia vždy celkovo 15 výhercov Hlavnej výhry, a po uplynutí 6. Súťažného obdobia celkovo
25 výhercov Hlavnej výhry, a to dohromady pre Českú republiku aj Slovenskú republiku zo

všetkých Súťažiacich, ktorí v Období konania Súťaže nahrali v rámci svojho Súťažného účtu
aspoň jeden (1) Unikátny kód („Žrebovanie“), a ktorí sa doposiaľ nestali výhercami Hlavnej
výhry. Organizátor teda vyžrebuje zo všetkých Súťažiacich, ktorí splnia podmienky uvedené v
týchto Pravidlách celkovo sto (100) Súťažiacich, ktorí získavajú Hlavné výhry.
4.8

Každý jeden (1) samostatný Unikátny kód nahraný do Súťažného účtu v rámci príslušného
Súťažného obdobia zakladá Súťažiacemu jednu účasť na Žrebovaní a zvyšuje tak šancu
Súťažiaceho na získanie Hlavnej výhry. Jednotlivé Registrácie Unikátnych kódov Súťažiacich,
ktorí sa nestali výhercami Hlavnej výhry, sa presúvajú do ďalšieho Súťažného obdobia, nie je
teda rozhodujúce, kedy Súťažiaci urobí svoju Registráciu Unikátneho kódu.

4.9

V prípade splnenia všetkých požiadaviek podľa týchto Pravidiel bude výhercovi Hlavnej výhry
zaslaný fyzický výtlačok personalizovaného tlačeného prebalu Kinder Chocolate 100 g
s fotografiou nahranou pri Registrácii víťazného Unikátneho kódu vrátane čokolády vnútri
a tlačená poukážka na rodinné fotenie. To všetko bude zaslané na korešpondenčnú adresu
poskytnutú výhercom v súlade s článkom 4.13 týchto Pravidiel.

4.10 V Súťaži je možné vyhrať maximálne jednu (1) Hlavnú výhru, bez ohľadu na to, či Súťažiaci
prípadne využil možnosti registrovať viacero Unikátnych kódov do Súťaže a bez ohľadu na to,
či sa zúčastní Súťaže v rôznych Súťažných obdobiach v Českej republike alebo v Slovenské
republike. Súťažiaci, ktorý bol vyžrebovaný ako výherca Hlavnej výhry, je tak vyradený
z ďalšieho Žrebovania bez ohľadu na to, koľko Unikátnych kódov do Súťaže zaregistroval
alebo zaregistruje.
4.11 Žrebovanie výhercov Hlavnej výhry bude prebiehať tak, že výhercovia Hlavnej výhry budú
určení žrebom vždy nasledujúci pracovný deň po skončení daného Súťažného obdobia. O
Žrebovaní bude zostavený písomný protokol.
4.12 Oznámenie o Výhre pre každého bude prebiehať obratom po riadnej registrácii príslušného
Unikátneho kódu do Súťaže; oznámenie o výhre Hlavnej výhry bude prebiehať vždy po
skončení daného Súťažného obdobia („Oznámenie o výhre“). Do siedmich (7) pracovných dní
od skončenia Súťažného obdobia bude zverejnený zoznam výhercov Hlavnej výhry na Webovej
stránke, a to tak, že bude uvedené len meno a počiatočné písmeno priezviska a mesto výhercu
Hlavnej výhry.
4.13 Na Oznámení o výhre výhercom bude použitá e-mailová adresa uvedená Súťažiacim pri
Registrácii, pričom v prípade:
-

Výhry pre každého bude toto oznámenie obsahovať aj odkaz na stiahnutie Výhry pre
každého vo formáte .pdf; stiahnutie bude výhercovi umožnené až po schválení fotografie zo
strany Organizátora (môže tu byť určité časové oneskorenie);

-

Hlavnej výhry bude Súťažiaci vyzvaný, aby urobil výber fotografa v súlade s článkom 4.5
týchto Pravidiel a na Webových stránkach (zaslanom odkaze) doplnil svoje telefónne číslo
a korešpondenčnú adresu, pre zaslanie Hlavnej výhry, čo je všetko povinný urobiť do 14 dní
odo dňa odoslania Oznámenia o výhre, inak jeho právo na Hlavnú výhru zaniká. Na
korešpondenčné adresy zaslané inak než vyplnením na Webovej stránke prostredníctvom
Súťažného účtu nebude braný ohľad;
Hlavná výhra bude následne automaticky zaslaná na Výhercom oznámenú korešpondenčnú
adresu do šesťdesiatich (60) pracovných dní odo dňa skončenia Obdobia konania Súťaže.
Hlavné výhry je možné doručiť iba na korešpondenčnú adresu v Českej republike alebo
Slovenskej republike, ak sa výherca Hlavnej výhry a Usporiadateľ v konkrétnom prípade
nedohodnú inak.
O odoslaní Hlavnej výhry bude Súťažiaci vyrozumený na súťažný e-mail. Reklamáciu
zaslanej Hlavnej výhry – fyzický výtlačok personalizovaného tlačeného prebalu Kinder
Chocolate 100 g možno uplatniť do 14 dní odo dňa doručenia Hlavnej výhry u
Organizátora, v opačnom prípade nebude možné reklamáciu urobiť a Súťažiaci stráca právo
na Hlavnú výhru. Reklamáciu Hlavnej výhry – poukaz na rodinné fotenie, resp. faktické

poskytnutie danej služby je povinný výherca uplatniť priamo u fotografa.
4.14 V prípade, že Hlavnú výhru nebude možné na danú adresu doručiť, nárok výhercu na Hlavnú
výhru zaniká a jeho Hlavná výhra bez náhrady prepadá Usporiadateľovi. Prepadnuté Hlavné
výhry Usporiadateľ použije na iné, napr. na marketingové či dobročinné účely.
4.15 V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z požiadaviek týchto Pravidiel právo Súťažiaceho na výhru
zaniká a tá bez náhrady prepadá v prospech Usporiadateľa.
4.16 Organizátor má v odôvodnených prípadoch právo nahradiť Hlavnú výhru či Výhru pre každého
inou obdobnou výhrou. Z obdobných dôvodov môže Organizátor upraviť lehoty uvedené
v týchto Pravidlách.
4.17 V prípade, že sa na Súťaži zúčastní menej než sto (100) Súťažiacich, je výlučne na rozhodnutí
Organizátora, či a ako rozdelí výhry alebo či Súťaž alebo jej časť zruší.
4.18 Ak sa ukáže, že Súťažiaci nemá z akéhokoľvek dôvodu právo na výhru (Hlavnú výhru či Výhru
pre každého) podľa týchto Pravidiel, alebo ak Súťažiaci výhru (Hlavnú výhru či Výhru pre
každého) odmietne, prípadne z iného dôvodu nie je možné určitú výhru odovzdať, Usporiadateľ
vyžrebuje ako výhercu predmetnej výhry iného Súťažiaceho, ktorý splnil všetky podmienky
účasti na Súťaži, prípadne predmetnú výhru použije na iné, napr. na marketingové alebo
dobročinné účely.
5.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1

Účasťou na Súťaži berie Súťažiaci na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť Ferrero Česká
s.r.o., so sídlom Praha 5 – Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 150 00, Česká republika, IČO:
60488743, je ako prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnená spracúvať jeho osobné údaje
v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailová adresa, údaj o veku nad 16 rokov, a v prípade získania
Hlavnej výhry ďalej v rozsahu: telefónne číslo, korešpondenčná adresa a prípadne ďalších
údajov oznámených Usporiadateľovi, a to na účely účasti na Súťaži, a to na obdobie nevyhnutné
pre usporiadanie Súťaže a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov, teda Obdobie
konania Súťaže a stodvadsiatich (120) dní od skončenia Obdobia konania Súťaže. Ďalej je
Usporiadateľ oprávnený osobné údaje (s výnimkou podľa článku 5.6 týchto Pravidiel)
spracúvať pre prípad uplatnených nárokov a prípadnú kontrolu zo strany orgánov verejnej moci,
a to najviac počas troch (3) rokov od skončenia Obdobia konania Súťaže.
Okrem vyššie uvedených údajov dochádza s ohľadom na povahu Súťaže tiež k spracúvaniu
fotografie (ako je táto definovaná vyššie). Spracúvanie fotografie je obdobne ako pri ostatných
údajoch nevyhnutné pre účasť na Súťaži (zhodný právny základ ako pri ostatných údajoch), ale
zároveň je s ohľadom na všeobecnú právnu úpravu ochrany súkromia tiež podmienené
súhlasom či zvolením dotknutej osoby. Preto sa na spracúvanie fotografie okrem pravidiel
uvedených v tomto článku aplikujú tiež pravidlá uvedené v článku nasledujúcom (čl. 6. týchto
Pravidiel).

5.2

Organizátor je vo vzťahu k osobným údajom Súťažiacich sprostredkovateľom Usporiadateľa.

5.3

Osobné údaje poskytnuté Súťažiacim môžu okrem Usporiadateľa a Organizátora spracúvať ako
ďalší príjemcovia marketingové spoločnosti poverené Usporiadateľom, a to spôsobom
obvyklým pre zaisťovanie súťaží, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní,
daňoví a právni poradcovia. Spracovanie osobných údajov na účely realizácie Súťaže je
podmienkou účasti na Súťaži.

5.4

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má Súťažiaci právo (i) na prístup k osobným
údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na
výmaz osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli
zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na
obmedzenie spracúvania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch (v) na prenositeľnosť
údajov a (vi) vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov Súťažiaceho na základe
oprávneného záujmu, po ktorej spracúvanie osobných údajov Súťažiaceho bude ukončené, ak sa
nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad

záujmami alebo právami a slobodami Súťažiaceho, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie
právnych nárokov. Zároveň má Súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad,
ktorým
je
v Slovenskej
republike
Úrad
na
ochranu
osobných
údajov
(https://dataprotection.gov.sk/uoou/).
5.5

Pri uplatňovaní svojich práv či v iných záležitostiach týkajúcich sa spracúvania osobných
údajov sa môžu Súťažiaci obracať na Usporiadateľa písomne listom na adresu Usporiadateľa, emailom na e-mailovú adresu privacy.czech@ferrero.com či na telefónne číslo
+420 225 020 111. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti
Ferrero Česká s.r.o. sú k dispozícii v Zásadách spracovania osobných údajov dostupných na
https://www.kinder.com/cz/cs/privacy-policy.

5.6

Účasťou na Súťaži dáva Súťažiaci súhlas s tým, aby Usporiadateľ najmä v súvislosti s
prípadnou Hlavnou výhrou bezplatne uverejnil meno a mesto bydliska výhercov, a to
v oznamovacích prostriedkoch, na internete alebo v propagačných materiáloch Usporiadateľa, a
to počas Obdobia konania Súťaže a ďalej počas jedného (1) roku od konca Obdobia konania
Súťaže.

6.

FOTOGRAFIE

6.1

Súťažiaci odoslaním fotografie do Súťaže podľa týchto Pravidiel vyhlasuje, potvrdzuje a
zaväzuje sa kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti Organizátora či Usporiadateľa
preukázať bez zbytočného odkladu písomným čestným vyhlásením, že je oprávnený
s fotografiou nakladať (právo používať) v rozsahu stanovenom týmito Pravidlami, a že súhlasí
(udeľuje súhlas) s použitím fotografie, resp. že disponuje zvolením osoby zachytenej na
fotografii s použitím fotografie v rozsahu stanovenom týmito Pravidlami. V prípade, že
Súťažiaci toto nesplní, alebo bude zo strany Súťažiaceho či osoby zachytenej na fotografii
súhlas odvolaný, je Organizátor či Usporiadateľ oprávnený Súťažiaceho bez náhrady vyradiť zo
Súťaže a Súťažiaci tak stráca nárok na výhru (Hlavnú výhru a Výhru pre každého). Súťažiaci
zodpovedá za prípadné porušenie práv tretích osôb vrátane práv autorských a práv na ochranu
osobnosti a zaväzuje sa nahradiť v plnom rozsahu ujmu tým spôsobenú.

6.2

Účasťou na Súťaži a odoslaním fotografie do Súťaže udeľuje Súťažiaci Usporiadateľovi
a Organizátorovi bezodplatný nevýhradný súhlas s tým, že Usporiadateľ a Organizátor sú
oprávnení fotografie používať všetkými spôsobmi predvídanými týmito Pravidlami, najmä sú
oprávnení na umiestnenie fotografie na personalizovaný prebal Kinder Chocolate 100 g, či už
v elektronickej, alebo fyzickej podobe, ako súčasť Výhry pre každého či Hlavnej výhry, a to
v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, množstvový a časový).
Usporiadateľ a Organizátor sú oprávnení upraviť fotografie pre potreby reálneho umiestnenia na
personalizovaný prebal Kinder Chocolate 100 g (napr. zmenšením, zväčšením, zmenou farieb,
doplnením reklamnými atribútmi a pod.), vždy však tak, aby nebola narušená podoba
zobrazovanej osoby. V prípade, že je v zmysle autorského zákona na akékoľvek ďalšie
nakladanie s fotografiou (napr. jej úpravou, spracovaním, vytvorením spoločného diela a pod.)
potrebné aj iné privolenie či súhlas Súťažiaceho, udeľuje Súťažiaci také privolenie či súhlas
odoslaním fotografie do Súťaže. Usporiadateľ a Organizátor sú oprávnení poskytovať v rámci
tejto licencie sublicenciu tretím osobám, a to ľubovoľne na základe vlastného rozhodnutia,
výhradne však s cieľom splnenia podmienok tejto Súťaže.

6.3

Súťažiaci mladší ako 16 rokov súčasne vyhlasujú, že na udelenie jednotlivých vyhlásení a
privolení či súhlasu podľa tohto bodu Pravidiel im bol daný súhlas zákonným zástupcom.

7.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

7.1

Tieto Pravidlá budú počas celého Obdobia konania Súťaže dostupné na Webovej stránke.

7.2

Organizátora je možné v súvislosti so Súťažou kontaktovať pomocou e-mailu uvedeného na
Webovej stránke.

7.3

Účasť na Súťaži je dobrovoľná. Účasťou na Súťaži vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas s týmito
Pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so

Súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
7.4

Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za akékoľvek technické problémy v súvislosti
s účasťou Súťažiaceho na Súťaži, technické problémy pri prenose dát prostredníctvom použitia
komunikačných prostriedkov na diaľku, siete internet alebo inými elektronickými
prostriedkami.

7.5

Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za nedoručenie, stratu ani poškodenie výhier.
Usporiadateľ nezodpovedá za plnenia dodané tretími stranami. Podmienky dodania tovaru či
služieb získaných v rámci Súťaže sa riadia podmienkami ich dodávateľov.

7.6

Usporiadateľ ani Organizátor takisto nezodpovedajú za akúkoľvek škodu, ktorú Súťažiaci či
ďalšie osoby prípadne utrpia v súvislosti s účasťou v Súťaži alebo s použitím získanej výhry
(Hlavnej výhry aj Výhry pre každého).

7.7

Usporiadateľ ani Organizátor takisto nezodpovedajú za chybné vyplnenie alebo odoslanie
registračného formulára prostredníctvom Webovej stránky.

7.8

Nárok na uplatnenie výhry zo Súťaže nemôže Súťažiaci previesť na iného Súťažiaceho alebo
tretiu osobu. Výherca nie je oprávnený požadovať inú výhru, než mu bude poskytnutá, či jej
vyplatenie v peniazoch.

7.9

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.

7.10 Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť Pravidlá či Súťaž skrátiť,
predĺžiť či úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek
nárokov Súťažiacich voči Usporiadateľovi či Organizátorovi Súťaže. Každá taká zmena
Pravidiel či Súťaže bude urobená formou písomných číslovaných dodatkov k Pravidlám
účinných okamihom uverejnenia na Webovej stránke. Zmeny bude Usporiadateľ vykonávať iba
z mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti mimo primeranej kontroly
Usporiadateľa vrátane technických či právnych dôvodov, a pod podmienkou, že Usporiadateľ
bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na Súťažiacich.
7.11 Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti
s účasťou Súťažiaceho, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, v tejto Súťaži je Slovenská
obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach (https://www.soi.sk/) Súťažiaci nájde okrem
iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, keď toto konanie môže byť
začaté iba na základe návrhu Súťažiaceho a po tom, keď sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s
Usporiadateľom. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského
sporu je dostupný na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie.
7.12 Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má ďalej právo začať mimosúdne riešenie
sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. Postup
mimosúdneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ani rozhodcovským konaním
podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie
Súťažiaceho obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd.
V Bratislave dňa 14. 10. 2022

