PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „ELEGANTNÁ VEĽKÁ NOC“
1.

ZÁKLADNÉ PARAMETRE SÚŤAŽE

1.1

Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel („Pravidlá“) súťaže "Elegantná
Veľká noc" („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 15000, Česká republika, IČO: 60488743, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 27347 („Usporiadateľ“).

1.3

Organizátorom Súťaže je reklamná agentúra Socialsharks s.r.o., so sídlom Jankovcova 53, Praha
7 - Holešovice, 170 00, IČO: 01417070, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským
súdom v Prahe, oddiel C., vložka 206086 („Organizátor“).

1.4

Táto Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná
prevádzkovateľom sociálnej siete Instagram („Instagram“) a nijako s ním nesúvisí.
Prevádzkovateľovi Instagramu nevznikajú v spojení so Súťažou žiadne záväzky ani povinnosti
voči účastníkom Súťaže; účastník Súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie
Usporiadateľovi, a nie Instagramu.

2.

DOBA A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

2.1

Súťaž bude prebiehať od 30. 3. 2019 12:00:00 hod. do 22. 4. 2019 23:59:59 hod. na území
Slovenskej republiky („Doba konania Súťaže“ a „Miesto konania Súťaže“).

2.2

Tieto Pravidlá upravujú podmienky Súťaže vo vzťahu k súťažiacim – spotrebiteľom
s kontaktnou adresou na území Slovenskej republiky.

3.

ÚČASŤ V SÚŤAŽI

3.1

Účastníkom Súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s kontaktnou adresou na
území Slovenskej republiky, ktorá má zriadený aktívny osobný účet na Instagrame a splní
ďalšie podmienky uvedené v týchto Pravidlách („Súťažiaci“).

3.2

Súťažiaci musí byť používateľom Instagramu a mať po celú Dobu konania Súťaže aktívny svoj
osobný instagramový účet, zároveň tento Súťažiaci musí spĺňať všetky pravidlá použitia
Instagramu. V prípade zániku instagramového účtu Súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu alebo
ukončenia jeho aktivity (vrátane jeho blokácie) môže byť Súťažiaci Organizátorom vylúčený zo
Súťaže.

3.3

Každý sa smie zúčastniť Súťaže iba prostredníctvom jediného instagramového účtu. V prípade,
že by sa ten istý Súťažiaci zúčastnil Súťaže z viacerých účtov, budú všetky jeho príspevky zo
všetkých účtov zo Súťaže vyradené.

3.4

Účasť v Súťaži prostredníctvom instagramového účtu inej osoby ako Súťažiaceho je vylúčená.

3.5

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 takáto vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná
a Organizátor podľa svojho uváženia môže výhru postupom podľa článku 4.13 Pravidiel
poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu, ktorý splnil všetky podmienky účasti v Súťaži, prípadne ju
použije na iné, napr. pre marketingové či charitatívne účely.

3.6

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 Súťažiacich nespĺňajúcich podmienky uvedené v týchto Pravidlách podľa svojej úvahy zo

Súťaže vylúčiť.
4.

MECHANIKA SÚŤAŽE, VYHODNOTENIE SÚŤAŽE A VÝHRY V SÚŤAŽI

4.1

Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, že v Dobe konania Súťaže vloží na svoj instagramový účet
fotografiu svojej vlastnoručne vytvorenej veľkonočnej dekorácie, ktorá bude sčasti tvorená
pralinkami Ferrero, a túto fotografiu označí hashtagom #OzdobToPralinkou („Súťažné
fotografie").

4.2

Súťažiaci môže na svoj instagramový účet vložiť aj viac rôznych Súťažných fotografií.

4.3

Organizátor má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými
Súťažiacimi (pozri článok 3.6 Pravidiel). Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou
vylúčiť Súťažiaceho v prípade, že bude mať 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.

4.4

Výhrami v Súťaži je celkom päť (5) balíčkov produktov Ferrero od Usporiadateľa, každý
v hodnote 40 €. („Výhra“).

4.5

Každý Súťažiaci môže získať iba jednu (1) Výhru.

4.6

Organizátor má v odôvodnených prípadoch právo nahradiť Výhru obdobnou výhrou.

4.7

Organizátor po uplynutí Doby konania Súťaže vyhodnotí všetky Súťažné fotografie a vyberie zo
Súťažiacich, ktorí splnia podmienky uvedené v týchto Pravidlách, celkovo päť (5) Súťažiacich,
ktorí získajú Výhru (jednotlivo ako „Výherca“ alebo spoločne ako „Výhercovia“). Organizátor
bude hodnotiť najmä originalitu a estetickú a technickú kvalitu Súťažných fotografií.

4.8

Výhercovia budú informovaní o získaní Výhry prostredníctvom súkromnej správy zaslanej
z instagramového účtu https://www.instagram.com/ferreropralinky na príslušný instagramový
účet Výhercu („Výzva“), a to do štrnástich (14) dní od uplynutia Doby konania Súťaže. Ostatní
Súťažiaci nebudú nijako vyrozumení.

4.9

Výherca kontaktuje na základe Výzvy Organizátora na instagramový účet, z ktorého bola
doručená Výzva, a to do siedmich (7) dní od zaslania Výzvy, a oznámi mu údaje potrebné pre
odoslanie Výhry. Organizátor zašle Výhercovi prostredníctvom súkromnej správy zaslanej
z instragramového účtu http://www.instagram.com/ferreropralinky na príslušný instagramový
účet Výhercu preberací protokol („Protokol“), ktorý Výherca vyplní a zašle späť
Organizátorovi na príslušný instagramový účet, a to do siedmich (7) dní od obdržania
Protokolu.

4.10 Výherca, ktorý neposkytne potrebnú súčinnosť podľa článku 4.9 Pravidiel alebo ju vopred
odmietne, stratí nárok na Výhru.
4.11 Súťažné fotografie Výhercov budú po dobu štrnástich (14) dní od uplynutia Doby konania
Súťaže Organizátorom zverejnené spolu s menami a priezviskami Výhercov a názvami ich
instagramových účtov na facebookovej stránke https://www.facebook.com/ferreropralinky/, na
instagramovom účte http://www.instagram.com/ferreropralinky alebo na webovej stránke
www.ferreropralinky.sk.
4.12 V prípade, že sa Súťaže zúčastní menej ako päť (5) Súťažiacich, je výlučne na rozhodnutí
Organizátora, či a ako rozdelí Výhry alebo či Súťaž, alebo jej časť zruší.
4.13 V prípade, že sa ukáže, že Výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na uplatnenie Výhry
podľa týchto Pravidiel, alebo ak Výherca Výhru odmietne, je výlučne na rozhodnutí
Organizátora, či vyberie ako Výhercu iného Súťažiaceho, ktorý splnil všetky podmienky účasti
v Súťaži, alebo či Výhru použije na iné účely.

5.

ODOVZDANIE VÝHIER VÝHERCOM

5.1

Výhra v Súťaži bude Výhercovi zaslaná na adresu v Slovenskej republike, ktorú oznámi podľa
článku 4.9 Pravidiel, a to prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb.

5.2

Pokiaľ si Výherca Výhru neprevezme, bude Organizátor postupovať rovnako ako v prípade
opísanom v článku 4.13 týchto Pravidiel.

6.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚHLAS NA OBSTARANIE PODOBIZNE
A POUŽITIA DIELA

6.1

Účasťou v Súťaži Súťažiaci berie na vedomie, že spoločnosť Ferrero Česká s.r.o., so sídlom
Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 15000, Česká republika, IČO: 60488743, je, ako
prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnená ich osobné údaje v rozsahu mena a priezviska
podľa ich osobného instagramového účtu, prípadne ďalších údajov oznámených
Usporiadateľovi, spracoúvať na účely účasti v Súťaži, a to na dobu nevyhnutnú na usporiadanie
Súťaže a prípadnú kontrolu zo strany verejných orgánov. Organizátor je vo vzťahu k osobným
údajom Súťažiacich sprostredkovateľom Usporiadateľa.

6.2

Ako subjekt údajov má Súťažiaci nižšie uvedené práva, ktoré mu vyplývajú z právnych
predpisov, a ktoré si môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom,
(ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných
osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na
účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané
protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov, (vi)
právo na námietku, po ktorej bude spracovanie osobných údajov Súťažiaceho ukončené, ak sa
nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad
záujmami alebo právami a slobodami Súťažiaceho, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie
právnych nárokov a (vii) právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018
Z. z., o ochrane osobných údajov. 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/).

6.3

Účasťou v Súťaži dáva Súťažiaci súhlas s tým, aby Usporiadateľ najmä v súvislosti s prípadnou
Výhrou bezplatne rozširoval iniciály, prípadne iniciály podľa osobného instagramového účtu
Súťažiaceho použité v rámci účasti v Súťaži, a to v médiách, na internete alebo v propagačných
materiáloch Usporiadateľa alebo Organizátora, a to počas Doby konania Súťaže a ďalej po dobu
jedného (1) roka od konca Doby konania Súťaže.

6.4

Ak dôjde v rámci účasti v Súťaži, najmä vo vzťahu k Súťažnej fotografii, k vytvoreniu
autorského diela Súťažiacim v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon („Autorský
zákon“), poskytuje Súťažiaci v momente umiestnenia hashtagu #OzdobToPralinkou na
Súťažnej fotografii Usporiadateľovi oprávnenia na výkon práva také autorské dielo použiť
(licencia). Licencia sa poskytuje bezodplatne, ako výhradná, územná a množstvovo
neobmedzená, na dobu trvania majetkových autorských práv Súťažiaceho a ku všetkým
známym spôsobom použitia v zmysle Autorského zákona, vrátane najmä s rozmnožovaním
diela, rozširovaním diela a jeho oznamovaním verejnosti, napr. zverejnením Súťažných
fotografií Výhercov na facebookovej stránke https://www.facebook.com/ferreropralinky/, na
instagramovom účte http://www.instagram.com/ferreropralinky alebo na webovej stránke http:/
www.ferreropralinky.sk. Usporiadateľ nie je povinný licenciu využiť. Súťažiaci súhlasí s tým,
že Usporiadateľ je oprávnený poskytnúť oprávnenie tvoriace súčasť licencie (sublicencie) úplne
alebo čiastočne akejkoľvek tretej osobe. Súťažiaci ďalej súhlasí s tým, že Usporiadateľ je
oprávnený licenciu postúpiť akejkoľvek tretej osobe. Súťažiaci sa súčasne účasťou v Súťaži
zaväzuje a prehlasuje, že disponuje aj nevyhnutným súhlasom tretích osôb prípadne
zobrazených na Súťažnej fotografii s použitím Súťažnej fotografie v rozsahu licencie.

7.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

7.1

Tieto Pravidlá budú počas celej Doby konania Súťaže dostupné na webovej stránke

https://www.ferreropralinky.sk („Webová stránka“).
7.2

Organizátora je možné v súvislosti so Súťažou kontaktovať tiež na e-mailovej adrese
shark@socialsharks.cz.

7.3

Účasťou v 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 žiadne technické problémy pri prenose dát
prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami, ani za dostupnosť
alebo funkčnosť siete Instagram či súvisiacich webových stránok.

7.5

Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za nedoručenie, stratu ani poškodenie Výhier.

7.6

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť Pravidlá Súťaže či Súťaž
skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek
nárokov Súťažiacich voči Usporiadateľovi Súťaže. Každá takáto zmena Pravidiel či Súťaže
bude vykonaná formou písomných číslovaných dodatkov účinných okamihom zverejnenia 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 za podmienky, že Usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu
dopadu na Súťažiacich.

7.7

Vyplatenie peňažného plnenia namiesto Výhier nie je možné a Súťažiaci nie je oprávnený sa
domáhať výmeny Výhry. Usporiadateľ ani Organizátor takisto nezodpovedajú za akúkoľvek
škodu, ktorú Súťažiaci prípadne utrpí v súvislosti so svojou účasťou v Súťaži alebo s užitím
získanej Výhry.

7.8

Nárok na uplatnenie Výhry zo Súťaže nemôže Súťažiaci previesť na iného Súťažiaceho alebo
tretiu osobu.

7.9

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. V prípade pochybností o dodržaní
Pravidiel zaťažuje povinnosť preukázať rozhodujúce skutočnosti Súťažiaceho.

7.10 Súťažiaci nesie zodpovednosť za akýkoľvek obsah, ktorý vkladá ako Súťažnú fotografiu do
Súťaže. Súťažiaci tiež zodpovedá Usporiadateľovi za všetky straty, ktorú by týmto prípadne
spôsobil tretím osobám. Súťažiaci je povinný vkladať ako Súťažnú fotografiu iba taký obsah, ku
ktorého vloženiu je plne oprávnený, ak takémuto vloženie nebránia žiadne práva (práva
duševného vlastníctva, osobnostné práva a pod.) tretích osôb, a zároveň taký obsah, ktorý nie je
v rozpore s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
7.11 Súťažiaci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt
alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/).
V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské
centrum (http://esc-sr.sk/).
7.12 Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má ďalej právo začať mimosúdne riešenie
sporov on-line prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.
Postup
alternatívneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii, ani
arbitrážou podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie Súťažiaceho obrátiť
sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd.
Dňa 30. 3. 2019

