PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Vyhrajte s NESCAFÉ® Classic rentu na 10 rokov!“

USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom v Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 31 568 211,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.3614/R (ďalej len
"Usporiadateľ").
ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
PROMOANGEL s.r.o., so sídlom v Prahe 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČO: 290 24 463,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe v oddiele C, vložka 160789 (ďalej len
"Organizátor")
TECHNICKÝ SPRÁVCA SÚŤAŽE
2FRESH s.r.o., so sídlom v Prahe 3, Bořivojova 878/35, 130 00, Česká republika, IČO: 274 42 195, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe v oddiele C, vložka 113067 (ďalej len "Technický
správca").
NÁZOV SÚŤAŽE
„Vyhrajte s NESCAFÉ® Classic rentu na 10 rokov!“ (ďalej len „Súťaž“)
MIESTO A DOBA KONANIA SÚŤAŽE
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže") v období od 1. 3. 2020
00:00:00 hod. do 30. 6. 2020 23:59:59 hod. (ďalej len „Doba konania súťaže").

1. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A PREJAVOV OSOBNEJ POVAHY
Súťažiaci ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov zaškrtnutím príslušného políčka v rámci registračného formulára na
Súťažnom webe udeľuje podľa Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel Usporiadateľovi,
spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Slovenská republika, IČO:
31 568 211, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3614/R svoj
výslovný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail,
telefónne číslo, ulica, Mesto a PSČ, v prípade Výhercu tiež číslo bankového účtu, prípadne IBAN a SWIFT a to po
dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom na účel spracúvania, resp. do doby odvolania súhlasu. Súhlas udeľuje
Usporiadateľovi, ako prevádzkovateľovi osobných údajov, a to na účel vedenia Súťaže zahŕňajúceho organizáciu
a vyhodnotenie Súťaže, kontrolu Súťaže a odovzdanie Výhry. Súťažiaci zároveň udelením súhlasu so spracúvaním
osobných údajov berie na vedomie, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom
sprostredkovateľov, ktorými sú Organizátor a Technický správca. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne

na adrese sídla prevádzkovateľa alebo prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu:
info@nestle.sk. Odvolaním súhlasu však účasť Súťažiaceho v Súťaži končí.
Súťažiaci môže zaškrtnutím príslušného políčka v rámci registračného formulára na Súťažnom webe udeliť súhlas
s použitím jeho osobných údajov pre ponúkanie produktov a služieb Usporiadateľa, informovanie o
marketingových akciách Usporiadateľa, ako aj pre zasielanie obchodných oznámení Usporiadateľa
prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách,
podľa Prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel, a to maximálne na 2 roky odo dňa ich
poskytnutia, popr. do odvolania súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adrese sídla
spoločnosti či prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk. Účasť v
súťaži zaškrtnutím tohto políčka nie je podmienená.
Súťažiaci svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že Usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12
a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, , bezodplatne meno,
priezvisko a mesto Súťažiaceho v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch
Usporiadateľa v súvislosti s touto Súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb Usporiadateľa s tým, že
môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy Súťažiacich.
Súhlas podľa tohto odseku sa poskytuje odo dňa jeho zaznamenania bez časového obmedzenia.
Viac pozri Príloha č. 1 SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY SÚŤAŽE a Príloha č. 2 SÚHLAS
NA POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

2. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba – spotrebiteľ staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území
Slovenskej republiky.
Spotrebiteľ sa do Súťaže zapojí tak, že splní všetky podmienky na účasť v Súťaži stanovené týmito pravidlami a v
Dobe jej konania vykoná aspoň jednu platnú súťažnú registráciu (ďalej len „Súťažiaci").

3. SÚŤAŽNÉ VÝROBKY
Za súťažné výrobky sa na účely tejto Súťaže považujú výrobky Usporiadateľa:
-

NESCAFÉ® CLASSIC 200 g
NESCAFÉ® CLASSIC CREMA 200 g

zabalené v súťažnom obale odkazujúcom na túto Súťaž, a obsahujúce na vnútornej strane obalu unikátny
sedemmiestny alfanumerický kód (ďalej len „Súťažný kód"), (ďalej len „Súťažný výrobok").

4. NÁKUP SÚŤAŽNÉHO VÝROBKU A REGISTRÁCIA DO SÚŤAŽE
4.1. NÁKUP SÚŤAŽNÉHO VÝROBKU
Záujemca zakúpi v ľubovoľnom maloobchode, veľkoobchode alebo e-shope v Mieste konania súťaže aspoň 2
Súťažné výrobky (môže ísť o 2 separátne nákupy). Nákup Súťažných výrobkov je možné vykonať aj pred
začiatkom Doby konania súťaže, najneskôr však do konca Doby konania súťaže, vždy ale len výrobky označené
súťažným obalom viď článok. 3 týchto pravidiel.
Súťažiaci je povinný uschovať si:
- všetky obaly od Súťažných výrobkov obsahujúce Súťažný kód, s ktorými sa zúčastnil Súťaže, a to až do
okamihu vysporiadania výhier v Súťaži.
- všetky účtenky preukazujúce nákup Súťažných výrobkov (s ktorými sa zúčastnil Súťaže), a to až do
okamihu vysporiadania výhier v Súťaži. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že na preukázanie
Súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel možno použiť iba originály účteniek o
zaplatení z elektronickej pokladne, z ktorých bude jednoznačne vyplývať uskutočnenie príslušného
nákupu. V prípade, že elektronická pokladňa neuvádza vypísané názvy Súťažných výrobkov, je nutné na
preukázanie súťažného nákupu doložiť spoločne s touto účtenkou tiež predavačom ručne vyplnený
originálny doklad s vypísaním názvu všetkých zakúpených Súťažných výrobkov a pečiatkou danej
predajne, to isté platí primerane pre ostatné chýbajúce údaje na súťažnej účtenke, ktoré sú vyžadované
týmito súťažnými pravidlami.
V prípade vyžrebovania bude Súťažiaci vyzvaný na doloženie originálov všetkých obalov Súťažných výrobkov
obsahujúcich Súťažné kódy, ktoré boli uvedené v súťažných registráciách urobených daným Súťažiacim, a
daňových dokladov (účteniek / faktúr, ďalej spoločne len „Účtenka") preukazujúcich nákup týchto Súťažných
výrobkov (súťažné kódy, ako aj účtenky preukazujúce uskutočnenie nákupu Súťažných výrobkov musia byť
čitateľné a obaly celé, účtenky musia obsahovať názov Súťažného výrobku a zakúpený počet Súťažných
výrobkov) - ak Súťažiaci uvedené nepreukáže, nestane sa výhercom a všetky jeho súťažné registrácie budú zo
Súťaže vyradené. Na jeho miesto potom nastupuje náhradný výherca, pričom tento postup sa bude opakovať

max. 101× (pozri ďalej). Ak týmto postupom nedôjde k určeniu výhercu v Súťaži, výhra prepadá v prospech
Usporiadateľa Súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.
Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedá za prípady, keď na obale zakúpeného Súťažného výrobku nie je
uvedený Súťažný kód. Súťažiacemu v takom prípade nevzniká nárok na akúkoľvek náhradu.
4.2. 3.2. REGISTRÁCIA NA SÚŤAŽNOM WEBE
Po vykonaní nákupu Súťažných výrobkov Súťažiaci navštívi v Dobe konania súťaže internetovú stránku
www.sutaz.nescafe.sk (ďalej len „Súťažný web"), kde vykoná registráciu do súťaže.
Súťažiaci vykoná súťažnú registráciu (resp. zaregistruje pod svojimi kontaktnými údajmi dva konkrétne Súťažné
kódy) prostredníctvom registračného formulára umiestneného na Súťažnom webe, v ktorom uvedie:
1. meno, priezvisko, telefónne číslo (na mobilný telefón), adresu bydliska a platnú e-mailovú adresu,
2. dva Súťažné kódy (tzn. na registráciu do Súťaže je nutné vždy zakúpiť aspoň dva Súťažné výrobky).
3. Následne, na úspešné dokončenie registrácie Súťažiaci
a) potvrdí, že sa oboznámil s pravidlami tejto Súťaže, vyjadruje s nimi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas a
zaväzuje sa ich dodržiavať, a vyhlasuje, že je osobou staršou ako 18 rokov;
b) zaškrtnutím príslušného políčka vyjadrí svoj výslovný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných
údajov na účely Súťaže, zahŕňajúce organizáciu a vyhodnotenie Súťaže, kontrolu Súťaže a odovzdanie
výhry, podľa čl. 1. týchto pravidiel, resp. Prílohy č. 1 pravidiel (Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade,
že tento súhlas neudelí, nebude môcť byť zaradený do Súťaže);
c) a prostredníctvom tlačidla "Odoslať" odošle takto riadne vyplnený registračný formulár Technickému
správcovi Súťaže.
d) Súťažiaci bude tiež môcť (v rámci kompletizácie registračného formulára), v prípade záujmu, zaškrtnutím
príslušného zaškrtávacieho políčka udeliť svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov na
marketingové účely podľa čl. 1. týchto pravidiel, resp. Prílohy č. 2 týchto pravidiel a so zasielaním
marketingových správ.
Okamihom doručenia riadne vyplneného registračného formulára Technickému správcovi Súťaže (obsahujúceho
platné, predtým v Súťaži nepoužité, dva Súťažné kódy) sú Súťažiacim do tohto formulára zadané Súťažné kódy
registrované do Súťaže (ďalej len „Súťažné registrácia"). O úspešnej Súťažnej registrácii je Súťažiaci informovaný
správou zobrazenou na obrazovke zariadenia, z ktorého Súťažnú registráciu vykonal.
Každý Súťažný kód obsahuje unikátnu kombináciu znakov, ktorú je možné na účasť v Súťaži (Súťažnú registráciu)
použiť iba raz. Opakovaný pokus o nahratie toho istého Súťažného kódu nie je technicky možný - v prípade, keď
je pri pokuse o registráciu do súťaže uvedený neexistujúci, alebo už registrovaný Súťažný kód, nebude tento kód
do súťaže zaradený a Súťažiaci je o tomto informovaný chybovou hláškou, že tento kód nie je možné využiť.
Každý jednotlivý Súťažiaci sa smie Súťaže zúčastniť iba s jednou špecifickou e-mailovou adresou a jedným
telefónnym číslom.

Opakovaná účasť v Súťaži je podmienená vždy novou Súťažnou registráciou, tzn. ďalšieho nákupu popr. nákupov
dvoch Súťažných výrobku a riadnou registráciou dvoch nových Súťažných kódov.

5. VÝHRY A SPÔSOB URČENIE VÝHERCOV
5.1. VÝHRY V SÚŤAŽI
Do Súťaže je vložená nasledovná výhra:
Renta vo výške 1 000 EUR mesačne počas 10 rokov
-

-

-

Celkom je do Súťaže vložený 1 ks výhry.
Výhra bude výhercovi vyplácaná na oznámený bankový účet, a to po dobu desiatich rokov v jednotlivých
mesačných splátkach vo výške 1 000 EUR. Celkovo tak bude na účet výhercu odoslaná suma vo výške
120 000 EUR.
Pre vylúčenie pochybností, výhru nie je možné vyplácať v hotovosti.
Ak by mala byť suma zasielaná na iný ako eurový účet vedený u banky so sídlom v Slovenskej republike,
potom Usporiadateľ, Organizátor ani Technický správca nezodpovedajú ani neručia za finálnu výšku
sumy, ktorá bude pripísaná na účet výhercu v mene, v ktorej je oznámený účet vedený – a to z dôvodu,
že prevod sumy prebieha podľa aktuálneho kurzu príslušných bánk (a ďalej tiež z dôvodu zrazenia
poplatku za eventuálne zahraničné platby, alebo iné poplatky stanovené bankou výhercu). Výherca
nemá nárok na akékoľvek navýšenie jemu pripísanej sumy.
Výhru do Súťaže vkladá Usporiadateľ Súťaže.
Výhru nie je možné vyplatiť naraz alebo v iných intervaloch a iných výškach splátok. V prípade smrti
výhercu prechádza právo čerpať výhru na jeho dediča.
Výhru nie je možné previesť na inú osobu, prenesenie je možné iba v prípade úmrtia výhercu, v
ostatných prípadoch možné nie je.
(ďalej len „Výhra“)

Súťažiaci udeľuje výslovný súhlas na vyhotovenie a šírenie (Usporiadateľom alebo ním určenou osobou)
fotografií a videa (ďalej tiež spoločne len "Záznam") zachytávajúcich osobu Súťažiaceho vrátane všetkých
ďalších prejavov osobnej povahy v rámci oficiálneho odovzdávania Výhry, a to v zmysle § 12 a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Súhlas sa poskytuje odo dňa nadobudnutia
Záznamu, bezúplatne, v neobmedzenom územnom a časovom rozsahu, v neobmedzenom množstve (počtu)
použití a šírení. Usporiadateľ je oprávnený Záznamy zachytávajúce osobu Súťažiaceho vrátane všetkých ďalších
prejavov osobnej povahy dopĺňať, meniť, spracovávať, skracovať, zužovať, prepracovávať apod., a to sám alebo
prostredníctvom tretích strán, a to akýmkoľvek spôsobom a bez akýchkoľvek obmedzení. Usporiadateľ je
oprávnený uvedený súhlas (v uvedenom rozsahu) ďalej udeliť tretím osobám. Súťažiaci sa zaväzuje uvedená
oprávnenie Usporiadateľa písomne potvrdiť v preberacom protokole k Výhre.

V prípade, že bude v rámci Súťaže vykonaných menej platných Súťažných registrácií, ako je Výhier vložených do
Súťaže, popr. nebude možné Výhru udeliť z iných relevantných dôvodov (v súlade s týmito pravidlami), prepadá
Výhra v prospech Usporiadateľa, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.
5.2. SPÔSOB URČENIA VÝHERCOV
Výherca bude určený žrebovaním vykonaným elektronickým systémom Technického správcu Súťaže. Žrebovanie
prebehne dňa 2. 7. 2020, a to tak, že bude za prítomnosti notára zo všetkých v Dobe konania Súťaže urobených
platných Súťažných registrácií vyžrebovaná jedna Súťažná registrácia s tým, že Súťažiaci, ktorý túto Súťažnú
registráciu urobil, sa v prípade splnenia všetkých podmienok súťaže stane Výhercom v súťaži. Ďalej v rámci tohto
žrebovania bude vyžrebovaných ďalších 100 Súťažných registrácií (musí však ísť o registrácie rôznych Súťažiacich
- v prípade vyžrebovania Súťažnej registrácie už vyžrebovaného Súťažiaceho sa žrebovanie opakuje) pre prípad,
že by si pôvodne vyžrebovaný Súťažiaci Výhru neprevzal alebo by nesplnil iné podmienky Súťaže podľa týchto
pravidiel (ďalej len "Žrebovanie").
Súťaž má teda celkom 1 Výhercu. O priebehu Žrebovania Výhry bude vyhotovená notárska zápisnica.
Vyžrebovaný Súťažiaci je o svojom vyžrebovaní informovaný nasledujúci deň po uskutočnení Žrebovania, a to
telefonicky a e-mailom (ďalej len „Výherné správa"). Súčasťou Výhernej správy bude informácia, že je
vyžrebovaný Súťažiaci povinný zaslať odpoveď na Výhernú správu, ktorá musí byť vykonaná v listinnej podobe a
obsahovať jeho meno, priezvisko, adresu (pre overenie údajov z registračného formulára), email, telefónne číslo,
číslo bankového účtu, na ktorý má byť prikázaná Výhra, IBAN, SWIFT (iba v prípade, keď je to s ohľadom na typ
bankového účtu nutné), originály obalov všetkých Súťažných výrobkov obsahujúce čitateľný Súťažný kód, ktorý
bol súčasťou všetkých Súťažných registrácií uskutočnených vyžrebovaným Súťažiacim v rámci Súťaže, a ďalej
účtenky preukazujúce nákup všetkých Súťažných výrobkov, s ktorých Súťažnými kódmi sa Súťažiaci zapojil do
Súťaže. Organizátor súťaže zabezpečí na svoje náklady osobné vyzdvihnutie odpovede na Výhernú správu
kuriérskou službou na doručovacej adrese na území Slovenskej republiky uvedené v rámci súťažnej registrácie
vyžrebovaným Súťažiacim. Vyzdvihnutie odpovede prebehne vo vopred dohodnutom termíne s vyžrebovaným
Súťažiacim, najneskôr však do 5 pracovných dní od doručenia Výhernej správy vyžrebovanému Súťažiacemu. V
prípade, že Súťažiaci nedodá odpoveď na Výhernú správu vo vyššie uvedenom termíne, popr. táto odpoveď
bude nekompletná (tzn. bez potrebných údajov alebo Súťažných obalov alebo účteniek), Súťažný kód nebude
čitateľný, Súťažné obaly celé, účtenky nebudú riadne preukazovať nákup v Súťaži použitých Súťažných výrobkov,
budú nečitateľné, nebudú celé, údaje v nej uvedené nebudú zodpovedať údajom uvedeným v rámci Súťažnej
registrácie, bude Súťažiaci zo súťaže vylúčený, nestane sa Výhercom v súťaži a na jeho miesto nastupuje
náhradník (viď. tento bod vyššie), ktorý bude vyzvaný na odpoveď na Výhernú správu, pozri vyššie. Uvedený
postup sa však aplikuje max. 101×, potom Výhra (pokiaľ Výhru nebude možné odovzdať) prepadá v prospech
Usporiadateľa Súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.
Výhra bude oficiálne odovzdaná v termíne a na mieste na území Slovenskej republiky dohodnutom s Výhercom,
najneskôr však do 31. 8. 2020, na základe odovzdávacieho protokolu, ktorý Výherca podpíše (preukázanie
totožnosti a podpis preberacieho protokolu sú esenciálnymi podmienkami na odovzdanie Výhry). Ak Výherca
odmietne preukázať totožnosť alebo protokol podpísať, Výhru nebude možné odovzdať a na jeho miesto nastúpi

náhradný Výherca. Neoddeliteľnou súčasťou preberacieho protokolu a podmienkou odovzdania Výhry je aj
súhlas Výhercu s vyhotovením a šírením zvukových a obrazových záznamov z odovzdania Výhry.

6. ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE
Viacnásobná účasť v Súťaži je možná vždy len s novou Súťažnou registráciou a zakaždým pri riadnom splnení
podmienok účasti.
Výmena Výhry alebo výmena peňažného plnenia za vecnú výhru, ako aj vymáhanie účasti v Súťaži právnou
cestou nie sú možné. Na výhru nie je právny nárok.
Súťažiaci sa Súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať vyplatenie Výhry naraz. Usporiadateľ
ani ďalšie osoby podieľajúce sa na organizovaní súťaže nie sú voči Súťažiacim inak zaviazaní a tí nemajú nárok na
akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa ani týchto osôb, ako tie uvedené v týchto pravidlách.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť celkový počet výhier v Súťaži, nahradiť deklarovanú Výhru výhrou
podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania Výhry.
Neprevzatá Výhra, ktorú nebolo možné v rámci Súťaže prideliť, prepadá v prospech Usporiadateľa.
Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k Usporiadateľovi,
Organizátorovi, Technickému správcovi alebo spolupracujúcim spoločnostiam, ako aj osoby týmto osobám blízke
v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v Súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami Súťaže budú zo Súťaže
vyradené. V prípade, že bude zistené, že do Súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou
vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto Súťaži, bude táto osoba zo Súťaže bez náhrady
vylúčená.
Usporiadateľ, Organizátor ani Technický správca nezodpovedá za nedoručenie Súťažných registrácií, výherných
správ, odpovedí na výherné správy, výhier, ako aj za akékoľvek iné technické problémy súvisiace s prenosom dát
elektronickými prostriedkami.
O akýchkoľvek reklamáciách alebo námietkach týkajúcich sa pravidiel Súťaže rozhoduje s konečnou platnosťou
Usporiadateľ. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať, všetky prípadné námietky je nutné uplatniť priamo u
Usporiadateľa.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť
alebo doplniť jej pravidlá po celú Dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na www.sutaz.nescafe.sk a
www.nestle.sk, kde bude po celú dobu Súťaže umiestnená jediná platná a úplná verzia pravidiel.

Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky na účasť v Súťaži a v prípade sporu posúdiť a s
konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so Súťažou. Súťažiaci bude zo Súťaže vylúčený v
prípade, že Usporiadateľ, Technický správca alebo Organizátor zistí a/alebo bude mať dôvodné podozrenie, na
spáchanie podvodného alebo nekalého konania, alebo akéhokoľvek konania proti dobrým mravom alebo
pravidlám tejto Súťaže zo strany takého Súťažiaceho alebo niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým
táto dopomohla danému Súťažiacemu k účasti v Súťaži, popr. získaniu výhry v Súťaži. Prípadné námietky
ohľadom priebehu Súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto
pravidlách najneskôr do 20 pracovných dní od skončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do
úvahy. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné. V prípade akýchkoľvek námietok alebo tvrdenia má
dôkazné bremeno Súťažiaci.
Usporiadateľ, Technický správca ani Organizátor nezodpovedajú za škody, ktoré Súťažiacemu vzniknú v súvislosti
s účasťou v Súťaži alebo v súvislosti s čerpaním Výhry.
Súťažiaci berú na vedomie, že Výherca je v zmysle slovenských právnych predpisov povinný zdaniť výhru za
podmienok uvedených v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom a účinnom znení a zaplatiť poistné
na zdravotné poistenie za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom
a účinnom znení.
Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na www.sutaz.nescafe.sk a www.nestle.sk. Otázky je možné smerovať na email soutez@nescafe.cz, bezplatnú telefonickú linku 0800 135 135 v pracovných dňoch 8.00 - 11.30 a 13.00 16.00, alebo na Facebookovú stránku www.facebook.com/nescafe.czsk.
V Bratislave dňa, 29. 2. 2020

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Vyhrajte s NESCAFÉ® Classic rentu na 10 rokov!“
PRÍLOHA Č. 1
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY SÚŤAŽE
USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom v Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 31 568 211,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiele: Sro, vložka č. 3614/R (ďalej len
„Usporiadateľ").
ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
PROMOANGEL s.r.o., so sídlom v Prahe 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČO: 290 24 463,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe v oddiele C, vložka 160789 (ďalej len
„Organizátor")
TECHNICKÝ SPRÁVCA SÚŤAŽE
2FRESH s.r.o., so sídlom v Prahe 3, Bořivojova 878/35, 130 00, Česká republika, IČO: 274 42 195, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe v oddiele C, vložka 113067 (ďalej len „Technický
správca").
NÁZOV SÚŤAŽE
„Vyhrajte s NESCAFÉ® Classic rentu na 10 rokov!“ (ďalej len „Súťaž“)
MIESTO A DOBA KONANIA SÚŤAŽE
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže") v období od 1. 3. 2020
00:00:00 hod. do 30. 6. 2020 23:59:59 hod. (ďalej len „Doba konania súťaže").

Súťažiaci ako dotknutá osoba udeľuje v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaškrtnutím príslušného políčka v rámci registračného
formulára na súťažných stránkach www.sutaz.nescafe.sk Usporiadateľovi, spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., so
sídlom Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 31 568 211, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3614/R, ako prevádzkovateľovi (ďalej len
„prevádzkovateľ svoj výslovný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko,
e-mail, telefónne číslo, ulica, Mesto a PSČ a v prípade Výhercu tiež číslo bankového účtu, prípadne IBAN a SWIFT
(ďalej tiež len „údaje") a s ich zaradením do databázy Usporiadateľa ako prevádzkovateľa, a s ich spracúvaním
prostredníctvom sprostredkovateľov (ktorým je Technický správca súťaže a Organizátor Súťaže) na účely tejto
Súťaže, a to po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom na účel spracúvania, najdlhšie na dobu 2 rokov, prípade
Výhercu najdlhšie na dobu 12 rokov, ak nebude tento súhlas odvolaný skôr. Výslovne sa uvádza, že Súťažiaci,
ktorý neudelí súhlas so spracúvaním osobných údajov, za účelom ich využitia v rámci Súťaže, nemôže byť do
Súťaže zaradený.

PRÁVA ZÁKAZNÍKA (SÚŤAŽIACEHO)
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov ( ďalej len „
zákon OOÚ “) má subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu
osobných údajov. Subjekt má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt má zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na
opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo
sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s
ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt má ďalej právo podať návrh na
začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov má subjekt práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia,
najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a
vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného
nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane
profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní
vrátane profilovania.
Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní
osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by
boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ
požadovať poskytnutie dodatočných informácií.
Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.
Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely
potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky
proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.
Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na
vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné
alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.
Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom
formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.
Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt
vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané.
Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.
Osobné údaje sa spracúvajú najmä na účely evidencie súťažiacich, na dobu trvania súťaže do prípadného
písomného odvolania súhlasu, maximálne však na 2 roky od ich poskytnutia, 12 rokov v prípade Výhercu.

Osobné údaje Súťažiaceho budú spracúvané vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze
prevádzkovateľa, popr. sprostredkovateľom, ktorým je Organizátor a Technický správca súťaže, s ktorým
prevádzkovateľ uzatvoril príslušnú zmluvu o spracovaní osobných údajov. Všetky údaje sú ukladané v digitálnej
forme.
Osobné údaje nebudú prenášané ani spracovávané mimo EÚ a osobné údaje nebudú spracúvané
automatizovanými prostriedkami.

Ak Súťažiaci požiada o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov, prevádzkovateľ a prípadne aj
sprostredkovateľ je povinný mu túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Súťažiaci má právo na
bezplatné poskytnutie informácií. Každý Súťažiaci, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo
sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore s právom na súkromie Súťažiaceho
alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže
požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby prevádzkovateľ alebo
sprostredkovateľ odstránili takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu
osobných údajov). Súťažiaci má ďalej právo sa so svojimi oprávnenými žiadosťami obracať na prevádzkovateľa
alebo na sprostredkovateľov, a ak im prevádzkovateľ nevyhovie, tak priamo na Úrad na ochranu osobných
údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.
Tento súhlas môže Súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, tj.
doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla
Usporiadateľa. Odvolaním svojho súhlasu účasť Súťažiaceho v Súťaži končí.

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Vyhrajte s NESCAFÉ® Classic rentu na 10 rokov!“
PRÍLOHA Č. 2
SÚHLAS NA POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY
USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom v Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 31 568 211,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 3614/R (ďalej len
„Usporiadateľ").
ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
PROMOANGEL s.r.o., so sídlom v Prahe 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČO: 290 24 463,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe v oddiele C, vložka 160789 (ďalej len
„Organizátor")
TECHNICKÝ SPRÁVCA SÚŤAŽE
2FRESH s.r.o., so sídlom v Prahe 3, Bořivojova 878/35, 130 00, Česká republika, IČO: 274 42 195, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe v oddiele C, vložka 113067 (ďalej len „Technický
správca").
NÁZOV SÚŤAŽE
„Vyhrajte s NESCAFÉ® Classic rentu na 10 rokov!“ (ďalej len „Súťaž“)
MIESTO A DOBA KONANIA SÚŤAŽE
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže") v období od 1. 3. 2020
00:00:00 hod. do 30. 6. 2020 23:59:59 hod. (ďalej len „Doba konania súťaže").
Súťažiaci ako dotknutá osoba udeľuje v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaškrtnutím príslušného políčka v rámci registračného
formulára na súťažných stránkach www.sutaz.nescafe.sk Usporiadateľovi, spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., so
sídlom Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 31 568 211, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3614/R, ako prevádzkovateľovi (ďalej len
"prevádzkovateľ" ) súhlas s použitím jeho osobných údajov na marketingové účely, t.j. na ponúkanie produktov
a služieb Usporiadateľa, informovanie o marketingových akciách Usporiadateľa, ako aj na zasielanie obchodných
oznámení Usporiadateľa prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách, a to maximálne na 2 roky odo dňa poskytnutia súhlasu, popr. do odvolania
súhlasu.
Súťažiaci poskytuje súhlas Usporiadateľovi súťaže so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel v
rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a adresa trvalého, prípadne prechodného bydliska.

Súťažiaci berie na vedomie, že spracúvanie osobných údajov na základe tohto súhlasu je oprávnený pre
Usporiadateľa ako sprostredkovateľ vykonávať Organizátor a Technický správca, prípadne ďalší
sprostredkovateľ, ktorého Usporiadateľ zmluvne poverí takýmto spracúvaním. Súťažiaci berie tiež na vedomie,
že v súvislosti s vyššie uvedeným spracúvaním má práva uvedené v Prílohe č. 1 pravidiel tejto Súťaže. Tento
súhlas môže Súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením emailu na adresu: info@nestle.sk alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla Usporiadateľa.
Osobné údaje nebudú prenášané ani spracovávané mimo EÚ a osobné údaje nebudú spracúvané
automatizovanými prostriedkami.
PRÁVA ZÁKAZNÍKA (SÚŤAŽIACEHO) V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov ( ďalej len
"zákon OOÚ") má subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu
osobných údajov. Subjekt má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt má zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na
opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo
sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s
ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt má ďalej právo podať návrh na
začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.
V súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov má subjekt práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia,
najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a
vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného
nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane
profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní
vrátane profilovania.
Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní
osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by
boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ
požadovať poskytnutie dodatočných informácií.
Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.
Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely
potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky
proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.
Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na
vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné
alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom
formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.
Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt
vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané.
Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.
KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa
prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk.
Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené
prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk.
Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dozoru, ktorým je vo veci spracúvania
osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava,
www.dataprotection.gov.sk.

