Pravidlá súťaže „ORION® výzva III“
(ďalej len „Súťaž“)
1. Usporiadateľ a Organizátor súťaže:
Nestlé Česko s.r.o., Mezi vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 – Modřany, spoločnosť zapísaná na Mestskom
súde v Prahe pod spisovou značkou oddiel C, vložka 10481, IČO: 457 99 504
(ďalej len „Usporiadateľ“)
Markéta Marešová, Ke Trojici 984, 284 01 Kutná Hora. Živnostenský list vydán Městským úřadem v Kutná
Hoře Č. j.: MKH/122765/2020 Sp. Značka MKH/122671/2020. IČO: 095 69 995
(ďalej len „Organizátor“)
2. Termín súťaže:
Súťaž bude prebiehať od okamihu uverejnenia súťažného postu prostredníctvom sociálnej siete
Instagram na profile @lzickacukru od 31. 10. do 07. 11. 2021 23:59:00, ďalej len "Doba trvania súťaže".
3. Podmienky účasti v súťaži:
Súťažiacim sa môže stať iba osoba, ktorá:
-

-

je staršia ako 18 rokov; Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu Súťaže zúčastniť iba s písomným
súhlasom svojho zákonného zástupcu. V ňom bude výslovne uvedené, že zákonný zástupca súhlasí s
účasťou zastúpeného v Súťaži, súhlasí s pravidlami tejto Súťaže a súhlasí so spracovaním osobných
údajov (svojich i zastúpeného) za účelom ich využitia v rámci Súťaže. Povinnosťou súťažiaceho je
predložiť Usporiadateľovi súhlas zákonného zástupcu, a to jeho zaslaním na e-mail info@nestle.sk.
Ak nepodá súťažiaci písomný súhlas zákonného zástupcu ani do 5 dní odo dňa, keď o jeho
predloženie bol požiadaný, je Organizátor či Usporiadateľ oprávnený súťažiaceho bez náhrady vylúčiť
zo Súťaže. Spotrebiteľ sa do Súťaže zapojí tak, že splní všetky podmienky pre účasť v Súťaži
stanovené týmito pravidlami;
má doručovaciu adresu na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky;
má v termíne Súťaže aktívny účet na sociálnej sieti Instagram;
zapojením do Súťaže udeľuje svoj súhlas s podmienkami súťaže a so spracovaním osobných údajov;
splní pravidlá Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať;
dodržiava pravidlá sociálnej siete Instagram.

(Ďalej len „Súťažiaci“).

4. Princíp súťaže:
Potenciálny súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť po splnení nasledujúcich krokov uvedených v týchto
pravidlách.
4.1.
Na instagramovém profilu @lzickacukru bude zverejnená v Dobe trvania súťaže výzva v tomto alebo
podobnom znení: "Staň sa Hviezdou kakaa ORION! Priprav dezert z kakaa ORION, odfoťte svoj výtvor a
zdieľaj na Instagramu s hashtag #orionvyzva, @orion_cokolada a @lzickacukru. "
Úlohou Súťažiaceho je (na základe súťažné výzvy) vložiť súťažný príspevok, ktorým je fotografia vlastnoručne
pripraveného dezertu s hastagem #orionvyzva, @orion_cokolada a @lzickacukru, na svoj Instagram profil v

Dobe trvania súťaže. Do Súťaže sa dá prihlásiť len jedným súťažným príspevkom. V prípade porušenia tejto
podmienky, bude Súťažiaci zo súťaže vyradený.
Do 2 pracovných dní od uplynutia Doby trvania súťaže vyberie Organizátor jeden zo súťažných príspevkov,
ktorého autor sa stane výhercom tejto Súťaže, získa titul "Hviezda ORION", ročné zásobu ORION kakaa a jeho
užívateľské meno a víťazná fotografia bude prezentovaná na webových stránkach a na sociálnych sieťach
ORION a @lzickacukru.
4.2. Výber výhercu je plne na rozhodnutí Organizátora.
4.3. Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz. V prípade porušenia tejto podmienky bude súťažiaci zo
súťaže vyradený.
4.4. Kompletné znenie pravidiel v slovenskom jazyku bude po celú Dobu trvania súťaže dostupné na
webových stránkach: www.orionkakao.cz a www.orionkakao.sk. Usporiadateľ je oprávnený jednostranne bez
náhrady zmeniť pravidlá Súťaže aj v priebehu jej trvania, napr. skrátiť ju, prerušiť, zrušiť, zmeniť predmet výhry.
V prípade zmeny pravidiel Súťaže bude o zmene Usporiadateľ informovať na uvedených webových stránkach.
4.5. Organizátor so súhlasom Usporiadateľa si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť zo Súťaže
Súťažiaceho, ktorý vykazuje známky nepoctivého, nekalého či podvodného konania alebo iného konania, ktoré
je v rozpore s dobrými mravmi. Organizátor so súhlasom Usporiadateľa má právo z týchto dôvodov vylúčiť zo
súťaže tiež výhercu.
4.6. Súťažiaci si je vedomý, že na účasť na Súťaži ani na výhru nemá právny nárok, teda nemožno ho právne
vymáhať. Súťažiaci si je tiež vedomý toho, že na prevzatie výhry bude potrebná jeho súčinnosť a je pripravený
ju poskytnúť.
4.7. Súťažný príspevok nesmie:
•
•
•
•
•
•

•
•

byť v rozpore s platnými právnymi predpismi Českej a Slovenskej republiky;
obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne
uznávanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť;
obsahovať prvky pornografie, násilia, pohoršujúci alebo inak nevhodný obsah;
hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb;
podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť alebo navádzať na nemravné konanie;
obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým si uplatňujú práva tretie osoby, najmä práva autorské alebo
práva súvisiace s právom autorským, práva k priemyselnému vlastníctvu, ako napr. ochranné známky
alebo označenie pôvodu a iné práva k duševnému vlastníctvu; obsahovať skrytú reklamu;
akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno Usporiadateľa, ale ani označených profilov v
komentári pod súťažnom príspevkom
Rozhodnutie o tom, či súťažný príspevok spĺňa podmienky tohto odseku, prislúcha výhradne
Organizátorovi so súhlasom Usporiadateľa.

4.8. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa i Organizátora. V prípade, že sa niektorá z týchto
osôb stane výhercom, výhra jej nebude odovzdaná a bude náhodne vybraný iný výherca.
4.9. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy pri používaní sociálnej siete
Instagram, najmä nezodpovedá za nedoručenie súkromnej správy alebo iného upozornenia, ktorým bude
informovať výhercu či náhradného výhercu súťaže.

5. Výhra a vyhlásenie výhercov:
Výhrou je:

• 6x 100 g ORION kakao tradičné a 6x 100 g ORION kakao prírodné,
• Titul "Hviezda ORION",
• Prezentácia výherného príspevku vr. mena autora na webe a sociálnych sieťach ORION a @lzickacukru.
Do súťaže je vložená celkom 1 výhra, výhra je spoločná pre Českú a Slovenskú republiku.
5.1. Do 2 pracovných dní po skončení súťaže bude náhodne vyžrebovaný 1 výherca, ktorý splní pravidlá súťaže
a bude vyhlásený ako výherca. Vyhlásenie výhercu prebehne zdieľaním výherného príspevku a označením
výherca vo stories na instagramovém profile @lzickacukru. Zároveň bude výherci zaslaná súkromná správa
prostredníctvom siete Instagram a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa vyhlásenia výhercov.
5.2. Súťažiaci súhlasí, aby Usporiadateľ a Organizátor zverejnil na webových stránkach a sociálnych sieťach
pri oznámení výhercu jeho užívateľské meno a víťazný príspevok zo sociálnej siete Instagram.
5.3. Aby mohla byť výhra výhercom odovzdaná, je potrebné, aby poskytli Usporiadateľovi či Organizátorovi
potrebnú súčinnosť, predovšetkým, aby mu prostredníctvom súkromnej správy zaslali kontaktné údaje ako
celé meno, úplnú doručovaciu adresu a telefonický kontakt na Instagramový profil @orion_cokolada, na ktorú
bude výhra doručená prostredníctvom poštových, kuriérnych alebo iných doručovacích služieb. Ak tak neurobí
do 5 dnů, môže Organizátor so súhlasom Usporiadateľa vybrať iného výhercu alebo rozhodnúť o tom, že výhra
prepadne Usporiadateľovi.
5.4. Výhra bude výherci doručená do 4 týždňov od ukončenia Súťaže.
5.5. Náklady spojené s odovzdaním výhry hradí Usporiadateľ.
6. Licenčné podmienky
Zaslaním súťažného príspevku do Súťaže (ďalej len "Súťažné dielo") súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi a
zároveň Organizátorovi nevýhradné bezodplatné oprávnenie na použitie súťažného diela, resp. ktorejkoľvek
jeho časti, všetkými známymi spôsobmi použitia, tj. predovšetkým rozmnožovaním, rozširovaním a verejným
prenosom (prostredníctvom internetu a ďalších komunikačných kanálov, vysielaním rozhlasom a / alebo
televíziou). Oprávnenie je udelené v neobmedzenom rozsahu, tj. Bez technologického, množstvového,
územného a časového obmedzenia. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že súťažné dielo bude využité
Usporiadateľom a / alebo Organizátorom tiež k reklamným, propagačným a marketingovým účelom.
Súťažiaci tiež súhlasí s tým, že Usporiadateľ a / alebo Organizátor je oprávnený licenciu poskytnúť tretej
osobe (poskytnúť podlicenciu) a že Usporiadateľ a / alebo Organizátor nie je povinný túto licenciu využiť.
Usporiadateľ a / alebo Organizátor je zároveň oprávnený súťažné dielo zverejniť, spojiť s iným dielom,
predmetom či prvkom, zaznamenať súťažné dielo, zaradiť ho do súboru, a užiť ho v rozsahu vyššie udeleného
oprávni.
Súťažiaci ďalej súhlasí s tým, že súťažné dielo môže byť využité v rozsahu udeleného oprávnenia tiež po
spracovaní, zmene či iné úprave.
Súťažiaci účasťou v súťaži a odoslaním súťažného diela do súťaže potvrdzuje, že je jediným autorom
súťažného diela, že je oprávnený uvedené oprávnenie Usporiadateľovi a Organizátorovi udeliť a že udelením
oprávnenia neporušuje práva vyplývajúce z duševného vlastníctva tretích osôb.
Súťažiaci ďalej potvrdzuje, že súťažné dielo vytvoril so súhlasom všetkých osôb, ktoré sú v súťažnom diele
zachytené a / alebo ktorých diela či iné predmety ochrany sú jeho súčasťou. Usporiadateľ ani Organizátor
nezodpovedá za eventuálne porušenie práv týchto osôb vyplývajúcich najmä z autorského zákona a z
ustanovenia § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka.

V prípade nepravdivosti vyššie uvedeného je súťažiaci povinný uhradiť všetky oprávnené nároky dotknutých
osôb, vrátane nákladov v tejto súvislosti vzniknutých Usporiadateľovi a Organizátorovi. Tým nie je dotknuté
právo Usporiadateľa a Organizátora na náhradu ujmy (majetkovej i nemajetkovej).
V prípade porušenia licenčných podmienok stanovených v týchto pravidlách zaniká súťažiacemu právo na
príslušné výhry.
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Vložením fotografie na sociálnu sieť Instagram s hashtag #orionvyzva Súťažiaci:
a) vedome potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov a vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas s Pravidlami
súťaže a so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len
"Údaje") as ich zaradením do databázy Usporiadateľa, ako správca, as ich prípadným spracovaním
prostredníctvom spracovateľa, ktorým je Organizátor na účely tejto súťaže, a to po dobu nevyhnutne nutnú
vzhľadom na účel spracovania, najdlhšie však do 2 rokov od poskytnutia údajov, ak nebude tento súhlas
odvolaný skôr; alebo
b) v prípade, že je Súťažiaci mladší ako 18 rokov, potvrdzuje, že je na základe súhlasu zákonného zástupcu,
spĺňajúce náležitosti uvedené v článku 3 Pravidiel súťaže, oprávnený k účasti v Súťaži a zároveň tento súhlas
zaslal na e-mailovú adresu: info@nestle.sk
Spracovávaným osobným údajom Súťažiacich je – používateľské meno na sociálnej sieti Instagram.
Spracovávanými osobnými údajmi výhercov sú – meno, priezvisko, úplná doručovacia adresa vrátane ulice,
súpisného čísla, PSČ a názvu obce, telefónne číslo.
Tento súhlas môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, t. j.
doručením e-mailu na adresu info@nestle.sk alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla
Usporiadateľa. Odvolaním svojho súhlasu bude súťažiaci vyradený zo súťaže a zároveň stráca nárok na výhru
v súťaži.
Súťažiaci, ktorý takto poskytol Usporiadateľovi osobné údaje, má v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom
pohybe týchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a zákona č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov:
•

•
•
•
•

•
•

právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sú spracovávané jeho
osobné údaje, na aký účel, aký je rozsah spracovávaných osobných údajov a komu ďalšiemu boli
tieto údaje prípadne sprístupnené,
právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov,
právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracovania alebo ak sa osobné údaje
spracovávajú nezákonne,
právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,
právo na prenositeľnosť osobných údajov, podľa ktorého môže súťažiaci získať osobné údaje, ktoré
sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného
prevádzkovateľa osobných údajov,
právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu,
právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom
Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v prípade, že by zistil, že prevádzkovateľ alebo
sprostredkovateľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia.

Ak Súťažiaci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu prevádzkovateľ a prípadne aj
sprostredkovateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať bez nároku na požadovanie
úhrady nákladov súvisiacich s poskytnutím informácie.

Výslovne sa uvádza, že Súťažiaci, ktorý neudelí súhlas so spracovaním osobných údajov, na účel ich využitia v
rámci súťaže, nemôže byť do súťaže zaradený a jeho osobné údaje budú vymazané.
So spracovaním osobných údajov môžu Usporiadateľovi pomáhať aj títo sprostredkovatelia:
- Organizátor súťaže Markéta Marešová, zaisťujúci správu instagramového profilu @lzickacukru a ďalšie
súvisiace činnosti; prevádzkovateľ poštových či kuriérnych služieb.
Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo spojená so sociálnou sieťou INSTAGRAM,
spoločnosťou Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje
informácie Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited. V prípade
akýchkoľvek otázok sa Súťažiaci môžu obrátiť s otázkou správou instagramovej stránke ORION Čokoláda.

V Praze dňa 29. 10. 2021

