PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„VYHRAJ A ZAPLATÍM ZA TEBA“

USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 11, 971 27, 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
Prague Labs s.r.o. so sídlom v Prahe 2, Karlovo náměstí 288/17, 120 00, Česká republika, IČO: 040 21
126, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele C, vložka 241440
(ďalej len „Technický správca“).

NÁZOV SÚŤAŽE
„VYHRAJ A ZAPLATÍM ZA TEBA“ (ďalej len „Súťaž“)

MIESTO A DOBA KONANIA SÚŤAŽE
Súťaž prebieha spoločne na území Českej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania
Súťaže“) v období od 15. 4. 2022 00:00:00 hod. do 30. 5. 2022 23:59:59 hod. (ďalej len „Doba konania
Súťaže“).

Tieto pravidlá, dostupné na www.cokorebel.sk a www.nestle.sk, upravujú výhradne tú časť Súťaže,
ktorá prebieha na území Slovenskej republiky vo vzťahu k spotrebiteľom vymedzeným v čl. 1 týchto
pravidiel. Pravidlá upravujúce priebeh Súťaže na území Českej republiky, vzťahujúce sa na
spotrebiteľov vymedzených v pravidlách pre českú časť súťaže, sú k dispozícii na www.cokorebel.cz a
www.nestle.cz. Výhry a vyhodnotenie Súťaže sú spoločné pre Českú a Slovenskú republiku.

1. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba – spotrebiteľ (ďalej len „Súťažiaci“).
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 mladšieho ako 18 rokov je predložiť
Usporiadateľovi či Organizátorovi súhlas zákonného zástupcu, a to jeho zaslaním na e-mail
info@nestle.sk. Ak nepredloží taký Súťažiaci písomný súhlas zákonného zástupcu ani do 5 dní odo dňa,

keď bol o jeho predloženie požiadaný, je Organizátor či Usporiadateľ oprávnený takéhoto Súťažiaceho
bez náhrady vylúčiť zo Súťaže.
Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, že splní všetky podmienky pre účasť v Súťaži stanovené týmito
pravidlami a v Dobe konania súťaže vykoná aspoň jednu platnú súťažnú registráciu (ďalej len „Súťažná
registrácia“).

2. SÚŤAŽNÉ VÝROBKY
Za súťažné výrobky sa na účely tejto Súťaže považujú výrobky Usporiadateľa predávané v Mieste
konania súťaže a v Dobe konania súťaže:
- ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Mliečna 180 g
- ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Horká 180 g
- ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Biela 180 g
- ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Biela Mliečna 180 g
označené pre účely tejto Súťaže súťažným obalom (ďalej len „Súťažný obal“) vyzývajúcim na zapojenie
do tejto Súťaže (ďalej len „Súťažný výrobok“). Na vnútornom obale Súťažného výrobku je vytlačený 7miestny unikátny alfanumerický kód (ďalej len „Unikátny kód“).
Ukážka Súťažných výrobkov v Súťažnom obale:

3. NÁKUP SÚŤAŽNÉHO VÝROBKU A REGISTRÁCIA DO SÚŤAŽE
3.1. NÁKUP SÚŤAŽNÉHO VÝROBKU
Súťažiaci zakúpi v ľubovoľnom maloobchode, veľkoobchode alebo e-shope v Mieste konania Súťaže a
v Dobe konania Súťaže Súťažný výrobok označený Súťažným obalom (ďalej len „Súťažný nákup“).

Súťažiaci je povinný si uschovať všetky Súťažné obaly zo Súťažných výrobkov, s ktorými sa Súťaže
zúčastnil, a to až do odovzdania Výhier v Súťaži. V prípade Hlavnej Výhry budú Súťažiaci vyzvaní na
predloženie príslušného Súťažného obalu, s ktorým sa do Súťaže zapojili, a ktorý bol označený ako
výherný (Organizátor si však vyhradzuje právo požadovať predloženie všetkých Súťažných obalov, s
ktorými sa Súťažiaci zapojil do Súťaže, a to od všetkých Súťažiacich) .
Pre vylúčenie pochybností sa stanoví, že v prípade Výhry je možné na preukázanie splnenia
podmienok týchto pravidiel zaslať Súťažné obaly Súťažných výrobkov, z ktorých bude jednoznačne
vyplývať uskutočnenie príslušného Súťažného nákupu – teda, najmä budú celistvé, nepoškodené,
bude zrejmý druh a názov Súťažného výrobku a čitateľný Unikátny kód zodpovedajúci Unikátnemu
kódu registrovanému do Súťaže. Ak Súťažiaci uvedené nedoloží (napr. Súťažný obal bude značne
poškodený, Unikátny kód znehodnotený, neplatný Unikátny kód, atď.), nestane sa výhercom a Výhru
nezíska. Výhra v takom prípade prepadá v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej
ďalšom využití.

3.2. REGISTRÁCIA NA SÚŤAŽNOM WEBE
Po vykonaní Súťažného nákupu Súťažného výrobku navštívi Súťažiaci v Dobe konania Súťaže
internetovú stránku www.cokorebel.sk (ďalej len „Súťažný web“), kde uskutoční Súťažnú registráciu.
Súťažiaci vykoná Súťažnú registráciu (resp. zaregistruje pod svojimi kontaktnými údajmi Unikátny kód)
prostredníctvom registračného formulára umiestneného na Súťažnom webe, do ktorého zadá:
1. svoje meno a priezvisko a platnú e-mailovú adresu,
2. Unikátny kód zo Súťažného obalu,
3. následne, pre úspešné dokončenie Súťažnej registrácie Súťažiaci:
a) potvrdí, že sa oboznámil s pravidlami tejto Súťaže, vyjadruje s nimi svoj dobrovoľný a
výslovný súhlas a zaväzuje sa ich dodržiavať;
b) dobrovoľne vyjadrí zaškrtnutím príslušného políčka svoj výslovný súhlas so spracúvaním
osobných údajov na účely vedenia Súťaže zahŕňajúce organizáciu a vyhodnotenie Súťaže,
kontrolu Súťaže a odovzdanie Výhry podľa čl. 5. týchto pravidiel, resp. Prílohy č. 1 pravidiel
(Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade, že tento súhlas neudelí, nebude môcť byť
zaradený do Súťaže); a prostredníctvom tlačidla „Odoslať“ odošle takto riadne vyplnený
registračný formulár Technickému správcovi.
c) Súťažiaci bude tiež môcť (v rámci kompletizácie registračného formulára), v prípade svojho
záujmu, udeliť zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho políčka svoj dobrovoľný súhlas so
spracúvaním osobných údajov na marketingové účely podľa čl. 5. týchto pravidiel, resp.
Prílohy č. 2 týchto pravidiel.
Čas odoslania Súťažnej registrácie (resp. riadneho načítania, tak aby bola riadne doručená
Technickému správcovi) musí byť uskutočnený v Dobe konania Súťaže.
Okamihom doručenia riadne vyplnených údajov zadaných do registračného formulára Technickému
správcovi (obsahujúceho validný, v Súťaži predtým nepoužitý Unikátny kód) je Súťažiaci registrovaný
do Súťaže. O úspešnej Súťažnej registrácii je Súťažiaci informovaný správou zobrazenou na obrazovke
zariadenia, z ktorého Súťažnú registráciu vykonal.
Každý Unikátny kód obsahuje unikátnu kombináciu znakov, ktorú je možné pre účasť v Súťaži (Súťažnú
registráciu) použiť iba raz. Opakovaný pokus o nahranie toho istého Unikátneho kódu nie je technicky

možný – v prípade, kedy je pri pokuse o registráciu do Súťaže uvedený už registrovaný Unikátny kód,
nebude tento Unikátny kód do Súťaže zaradený.
Každý jednotlivý Súťažiaci sa smie Súťaže zúčastniť iba s jednou špecifickou e-mailovou adresou bez
ohľadu na počet Súťažných registrácií.
Opakovaná účasť v Súťaži je podmienená vždy novou Súťažnou registráciou, tzn. ďalším Súťažným
nákupom Súťažného výrobku a riadnou Súťažnou registráciou nového Unikátneho kódu.

4. VÝHRA, SPÔSOB URČENIA VÝHERCOV
4.1. VÝHRA
Do Súťaže sú zaradené nasledovné výhry:
a) 500× Vedľajšia Výhra – peňažná odmena vo výške 2 500 Kč, slovom: dvetisícpäťsto českých
korún ALEBO 100 EUR, slovom: sto euro (ďalej len „Vedľajšia Výhra“) podľa výberu Výhercu,
b)

5× Hlavná Výhra – peňažná odmena vo výške 100 000 Kč, slovom: sto tisíc korún českých,
ALEBO 4 000 EUR, slovom: štyritisíc euro (vyššie a ďalej len „Hlavná Výhra“) podľa výberu
Výhercu,

c)

Garantovaná Výhra pre každého Súťažiaceho, ktorý uskutočnil platnú Súťažnú registráciu a
dodržal tieto pravidlá Súťaže – elektronický výhra v podobe 20% zľavy na nákup v
internetovom obchode Zoot.sk, ktorá platí na ktorýkoľvek nezľavnený tovar mimo
partnerského predaja (ďalej len „Garantovaná Výhra“)

(vyššie a ďalej každá samostatne ako „Výhra“ alebo spoločne ako „Výhry“).
Do Súťaže je tak vložených celkom 505 ks Hlavných a Vedľajších Výhier. Garantovanú Výhru získa
každý Súťažiaci, ktorý uskutočnil platnú Súťažnú registráciu a dodržal tieto pravidlá Súťaže. Výhry sú
spoločné pre Českú republiku a Slovenskú republiku.
Súťažiaci je o svojej výhre prípadne o tom, že nevyhral, informovaný obratom po dokončení Súťažnej
registrácie prostredníctvom Súťažného webu, priamo na obrazovke zariadenia. V prípade výhry sú
Súťažiacemu obratom tiež zaslané podrobnosti o Výhre a pokyny na jej uplatnenie, a to formou
spätného e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu, ktorú Súťažiaci uviedol pri Súťažná registrácii (ďalej
len „Informačný e-mail“).
Uplatnenie a čerpanie Výhry:
V prípade Hlavnej Výhry:
- je súčasťou Informačného e-mailu aj výzva na doručenie originálu Súťažného obalu s
príslušným Unikátnym kódom (pozri článok 3.1. týchto pravidiel) na adresu „Studentská pečeť
súťaž“, Promoangel s.r.o., Bělehradská 237/11, 140 00 Praha 4, Česká republika a poskytnutie
kontaktných údajov Súťažiaceho pre doručenie Výhry (meno, priezvisko, číslo bankového účtu,
na ktorý má byť zaslaná Výhra, v prípade účtu vedeného v banke mimo Českej republiky tiež
IBAN a SWIFT/BIC), a to prostredníctvom on-line formulára (na ktorý bude informačný e-mail

-

-

-

-

odkazovať prostredníctvom odkazu tzv. prelink). V tomto formulári bude výherca tiež vyzvaný,
aby zvolil, v akom mene mu má byť Hlavná výhra zaslaná.
Súťažný obal Súťažného výrobku a kontaktné údaje pre doručenie Výhry musí Súťažiaci odoslať
najneskôr v posledný deň lehoty komunikovanej v Informačnom e-maile (spravidla do 5
pracovných dní). Výhru môže Súťažiaci získať až v prípade úspešnej kontroly Súťažného obalu
s adekvátnym Unikátnym kódom s kladným výsledkom. V prípade nesplnenia podmienok
(napr. nezodpovedajúci Unikátny kód), popr. nezaslanie Súťažného obalu a všetkých vyššie
uvedených údajov v požadovanej lehote (alebo v prípade, že tieto doklady a údaje nebudú
kompletné, nebudú zodpovedať skutočnostiam uvedeným v rámci Súťažnej registrácie) sa
Súťažiaci nestáva výhercom. V oboch prípadoch bude Súťažiaci o výsledku informovaný
prostredníctvom spätného e-mailu.
Súťažné obaly odporúčame zasielať prostredníctvom doporučenej pošty a pred ich odoslaním
zabezpečiť ich fotografiu, pre prípadné problémy s doručovaním (preukázanie existencie
Súťažného obalu a jeho odoslanie).
Príslušná Hlavná Výhra bude riadne potvrdenému výhercovi odoslaná na bankový účet, ktorý
Súťažiaci uviedol v on-line formulári, a to do 8 týždňov od konca Doby konania Súťaže.
V prípade, že Súťažiaci nevlastní bankový účet, uvedie do on-line formuláru bankový účet
osoby, s ktorou sa sám a na vlastnú zodpovednosť dohodne na odovzdaní Hlavnej Výhry. Za
prípadnú škodu spôsobenú takouto dohodou alebo v jej súvislosti Usporiadateľ ani Organizátor
nezodpovedá.
Číslo bankového účtu, ktoré Súťažiaci zadá do on-line formuláru, považuje Usporiadateľ za
správne.

V prípade Vedľajšej Výhry:
- je súčasťou Informačného e-mailu aj výzva na poskytnutie kontaktných údajov Súťažiaceho
(meno, priezvisko, číslo bankového účtu vedeného v českej banke, na ktorý má byť doručená
Výhra, v prípade účtu vedeného v banke mimo Českej republiky tiež IBAN a SWIFT/BIC)), a to
prostredníctvom on-line formulára (na ktorý bude Informačný e-mail odkazovať
prostredníctvom odkazu tzv. prelink). V tomto formulári bude výherca vyzvaný, aby zvolil, v
akom mene mu má byť Vedľajšia Výhra zaslaná.
- Kontaktné údaje musí Súťažiaci odoslať najneskôr v posledný deň termínu komunikovanom v
Informačnom e-maile (spravidla do 5 pracovných dní). Výhru môže Súťažiaci vyhrať až v
prípade úspešnej kontroly splnenia podmienok Súťaže s kladným výsledkom. V prípade
nesplnenia podmienok (napr. neposlaní všetkých vyššie uvedených údajov v požadovanej
lehote alebo v prípade, že tieto doklady a údaje nebudú kompletné, nebudú zodpovedať
skutočnostiam uvedeným v rámci Súťažnej registrácie) sa Súťažiaci nestáva výhercom. V oboch
prípadoch bude Súťažiaci o výsledku informovaný prostredníctvom spätného e-mailu.
- Príslušná Vedľajšia Výhra bude riadne potvrdenému výhercovi odoslaná na bankový účet, ktorý
Súťažiaci uviedol v on-line formulári, a to do 8 týždňov od konca Doby konania Súťaže.
- V prípade, že Súťažiaci nevlastní bankový účet, uvedie do on-line formuláru variantu zaslania
Výhry poštovou poukážkou, vyplní potrebné doručovacie údaje a Usporiadateľ mu zašle
Vedľajšiu Výhru týmto spôsobom, najneskôr do 8 týždňov od konca Doby konania Súťaže.
Náklady na doručenie výhry hradí Usporiadateľ Súťaže.
- Číslo bankového účtu, ktoré Súťažiaci zadá do on-line formuláru, považuje Usporiadateľ za
správne.

V prípade Garantované Výhry:
-

je prostredníctvom Informačného e-mailu Súťažiaci informovaný o výhre, a zároveň aj o
spôsobe uplatnenia tejto Výhry, vrátane unikátneho kódu umožňujúceho čerpanie Výhry.

Osoby mladšie ako 18 rokov môžu byť v tejto chvíli Organizátorom zároveň vyzvané k zaslaniu súhlasu
zákonného zástupcu s účasťou na Súťaži.
Počet možných Vedľajších Výhier a Garantovaných Výhier na jedného Súťažiaceho nie je nijako
obmedzený. Každá Súťažná registrácia Súťažiaceho je však u týchto výhier podmienená novým
Súťažným nákupom nového Súťažného výrobku s novým Unikátnym kódom.

4.2. SPÔSOB URČENIA VÝHERCOV
V prípade Vedľajšej Výhry je výherca určený tak, že:
- Elektronický systém Technického správcu pridelil každému Unikátnemu kódu špecifikáciu, či
sa jedná o nevýherný alebo výherný kód. Informácia je Unikátnym kódom pridelená vopred,
pred začatím Súťaže, a nemožno do nej nijako zasahovať.
-

Výhercovia (ak splnia všetky podmienky týchto pravidiel) budú určení riadnym uplatnením
výherného Unikátneho kódu v rámci Súťažnej registrácie.

-

Systém Technického správcu okamihom zadania Unikátneho kódu do registračného formulára
okamžite určí, či sa jedná o výherný (prípadne o akú výhru sa jedná) či nevýherný Unikátny kód
a ihneď po dokončení Súťažnej registrácie Súťažiaceho informuje o výhre či nevýhre.

-

O vyhodnotení Súťaže bude po skončení Súťaže vyhotovený písomný protokol.

-

V prípade, že sa do Súťaže zapojí menší počet Súťažiacich než je Súťažných výrobkov s
výhernými Unikátnymi kódmi zaradenými do Súťaže alebo podmienky pre zaradenie do Súťaže
nesplní dostatočný počet Súťažiacich, nerozdelené Výhry prepadajú v prospech Usporiadateľa
Súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich použití.

V prípade Hlavnej Výhry je výherca určený tak, že:
- Iba v prípade Súťaže o Hlavnú Výhru je výherca určený losovaním, a to tak, že do 7 dní od konca
Doby konania Súťaže je zo všetkých Súťažných registrácií, resp. Unikátnych kódov
registrovaných do Súťaže ( v Českej aj Slovenskej republike) vylosovaných 5 výhercov, s tým,
že každý výherca vyhráva jednu Hlavnú Výhru. Jeden Výherca nemôže získať zároveň viac než
jednu Hlavnú Výhru.
-

O vyhodnotení Súťaže bude po skončení Súťaže vytvorený písomný protokol.

-

V prípade, že sa do Súťaže zapojí menší počet Súťažiacich než Hlavných Výhier zaradených do
Súťaže alebo podmienky pre zaradenie do Súťaže nesplní dostatočný počet Súťažiacich,
nerozdelené Výhry prepadajú v prospech Usporiadateľa Súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť
o ich použití.

V prípade Garantovanej Výhry je výherca určený tak, že:

-

Každý Súťažiaci, ktorý uskutoční platnú Súťažnú registráciu a dodržal tieto pravidlá Súťaže,
získa Garantovanú výhru. Koľko sa do Súťaže platne zapojí Súťažiacich, toľko Garantovaných
Výhier bude vydaných.

5. SPRACOVANIE ÚDAJOV A PREJAVOV OSOBNEJ POVAHY
Súťažiaci zaškrtnutím príslušného políčka v rámci registračného formulára na Súťažnom webe
www.cokorebel.sk udeľuje 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 so spracúvaním osobných údajov,
svoj výslovný súhlas k spracúvaniu osobných údajov, a to v rozsahu: meno, priezvisko, platná e-mailová
adresa, Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi osobných údajov, a to na účely vedenia Súťaže
zahŕňajúce organizáciu a vyhodnotenie Súťaže podľa Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
týchto pravidiel. Výherca ďalej udeľuje súhlas so spracúvaním ďalších údajov potrebných na kontrolu
Súťaže a odovzdanie Výhry v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa a číslo bankového účtu, IBAN
a SWIFT. Súťažiaci zároveň zaškrtnutím príslušného políčka súhlasí so spracúvaním poskytnutých
osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú Organizátor a Technický správca.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adrese sídla Usporiadateľa alebo prostredníctvom
elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk. Odvolaním svojho súhlasu však
Súťažiaci stráca možnosť zúčastniť sa Súťaže a získať Výhru.
Súťažiaci zaškrtnutím príslušného políčka v rámci registračného formulára ďalej prípadne udeľuje svoj
výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely podľa zákona č. 452/2021 Z.
z. o elektronických komunikáciách, podľa Prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto
pravidiel. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adrese sídla Usporiadateľa 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 je oprávnený použiť v súlade s ust. §
12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, bezplatne meno,
prvé písmeno priezviska a mesto / obec bydliska 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 na dobu 5 rokov odo dňa jeho zaznamenania a bezodplatne.
PRÁVA 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. Odvolaním svojho súhlasu (okrem súhlasu so spracúvaním na účely marketingu)
súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži.
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.

6. ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE
Viacnásobná účasť v Súťaži je možná vždy iba s novým Súťažným nákupom a Súťažnou registráciou a
zakaždým pri riadnom splnení podmienok účasti v Súťaži.
Súťažiaci sa Súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto Výhry akékoľvek
iné finančné alebo vecné plnenie. Usporiadateľ ani ďalšie subjekty podieľajúce sa na organizovaní
Súťaže nie sú voči Súťažiacim inak zaviazaní a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany
Usporiadateľa ani týchto subjektov, ako sú uvedené v týchto pravidlách.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť celkový počet Výhier v Súťaži, nahradiť deklarované výhry
výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania Výhier, najmä
v prípade, že Výhry nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade
s týmito pravidlami.
Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté Výhry či Výhry, ktoré nebolo možné v rámci Súťaže
prideliť, prepadajú v prospech Usporiadateľa.
Zo Súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k Usporiadateľovi,
Organizátorovi, Technickému správcovi či spolupracujúcim spoločnostiam, ako aj osoby týmto osobám
blízke v zmysle ust. § 116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov,
ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii a vyhodnotení tejto Súťaže. Ostatné osoby v
zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k Usporiadateľovi, Organizátorovi, Technickému správcovi
či spolupracujúcim spoločnostiam, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle ust. § 116 a nasl. zák. č.
40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov z účasti na Súťaži vylúčené nie sú.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v 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 v tejto Súťaži, bude táto
osoba zo Súťaže bez náhrady vylúčená a nebude jej poskytnutá Výhra.
Usporiadateľ, Organizátor ani Technický správca nezodpovedajú za nedoručenie Súťažných registrácií,
Informačných e-mailov, výherných správ, odpoveďou na výhernej správy, výhier, ako aj akékoľvek iné
technické problémy súvisiacich s prenosom dát elektronickými prostriedkami.
O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach týkajúcich sa pravidiel Súťaže rozhoduje s konečnou
platnosťou Usporiadateľ. Výhru 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 konania Súťaže, a to tak, že zmenu
vyhlási na Súťažnom webe www.cokorebel.sk a www.nestle.sk, kde budú po celú Dobu konania
Súťaže umiestnené jediné platné a úplné pravidlá.
Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti 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 či Organizátor zistí a / alebo bude mať dôvodné

podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého konania, alebo akéhokoľvek konania proti dobrým
mravom či pravidlami tejto Súťaže zo strany takého Súťažiaceho alebo niektorého zo Súťažiacich či inej
osoby, ktorým táto dopomohla danému Súťažiacemu k účasti v Súťaži, popr. zisku Výhry v Súťaži.
Prípadné námietky s priebehom Súťaže možno Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu
uvedenú v týchto pravidlách prípadne prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@nestle.sk,
a to do 30 pracovných dní od skončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné. V prípade akýchkoľvek námietok alebo tvrdenia
Súťažiaceho, je dôkazné bremeno tvrdenia na Súťažiacom.
Usporiadateľ, Technický správca ani Organizátor nezodpovedajú za škody, ktoré Súťažiacemu vzniknú
v súvislosti s účasťou v Súťaži či v súvislosti s čerpaním Výhry. Súťažiaci nemajú právo na náhradu
nákladov spojených s účasťou v súťaži.
Účasťou v súťaži súťažiaci vyhlasuje, že sa oboznámil s podmienkami zdanenia v prípade jeho
eventuálnej výhry v súťaži a s týmto vedomím vstupuje do súťaže. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov sú výhry oslobodené od dane z príjmov v hodnote
neprevyšujúcej 350 EUR. Z peňažných výhier plynúcich zo zdrojov na území SR sa daň vyberá zrážkou
(§ 43). Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane, ktorým je Usporiadateľ Súťaže, a to pri výplate,
poukázaní, alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka.
Pokiaľ výherca nie je daňový rezident SR, má povinnosť doložiť Usporiadateľovi svoj daňový domicil do
5 dní od potvrdenia výhry v Súťaži. Ak tak neurobí, Usporiadateľ zrazí a odvedie daň 19% z výhry (v
prípade, že nie je od dane oslobodená) v Slovenskej republike.
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 Súťaž.
Súťaž je propagačnou súťažou podľa § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení
neskorších právnych predpisov.
Súťaž nie je žiadnym spôsobom organizovaná, podporovaná, spravovaná, spojená alebo pridružená k
sociálnej sieti Facebook, či Instagram ani inému prevádzkovateľovi a prevádzkovateľ týchto sociálnych
sieti za Súťaž a jej priebeh nenesie žiadnu zodpovednosť.
Svojou účasťou v súťaži, každý Súťažiaci súhlasí s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na Súťažnom webe www.cokorebel.sk a na www.nestle.sk v sekcii
Súťaže. Dotazy je možné smerovať na e-mail info@nestle.sk, bezplatnú telefonickú linku 0800 135 135
v pracovných dňoch 8.00–16.00, alebo na Facebookovú stránku Studentská Pečeť (@StudentskaPecet).

V Bratislave dňa, 14. 4. 2022

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„VYHRAJ A ZAPLATÍM ZA TEBA“
PRÍLOHA Č. 1
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY SÚŤAŽE

USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 11, 971 27, 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
Prague Labs s.r.o. so sídlom v Prahe 2, Karlovo náměstí 288/17, 120 00, Česká republika, IČO: 040 21
126, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele C, vložka 241440
(ďalej len „Technický správca“).

NÁZOV SÚŤAŽE
„VYHRAJ A ZAPLATÍM ZA TEBA“ (ďalej len „Súťaž“)

MIESTO A DOBA KONANIA SÚŤAŽE
Súťaž prebieha spoločne na území Českej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania
Súťaže“) v období od 15. 4. 2022 00:00:00 hod. do 30. 5. 2022 23:59:59 hod. (ďalej len „Doba konania
Súťaže“). Tieto pravidlá sa vzťahujú len na Súťaž konajúci sa na území Slovenskej republiky.
Súťažiaci zaškrtnutím príslušného políčka v rámci registračného formulára na Súťažnom webe
www.cokorebel.sk dobrovoľne udeľuje svoj výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu
poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež „údaje“) a s ich zaradením do databázy spoločnosti Nestlé
Slovensko s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 11, 971 27, Slovenská republika, IČO: 31 568 211,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 3614/R, ako
prevádzkovateľovi, a s ich spracúvaním prostredníctvom sprostredkovateľa (ktorým je Technický
správca a Organizátor) na účely tejto Súťaže, a to po dobu nevyhnutne potrebnú vzhľadom na účel
spracovania, najdlhšie na dobu 2 rokov. Výslovne sa uvádza, že Súťažiaci, ktorý neudelí súhlas so
spracúvaním osobných údajov, za účelom ich využitia v rámci Súťaže, nemôže byť do Súťaže zaradený.
Spracúvané osobné údaje všetkých Súťažiacich: meno, priezvisko, platná e-mailová adresa.
Ďalšie údaje spracúvané iba u Výhercov Súťaže: číslo účtu, IBAN, SWIFT/BIC.

Osobné údaje sa spracúvajú najmä na účely evidencie Súťažiacich, na dobu od ich poskytnutia v rámci
Súťaže do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však na 2 roky od ich poskytnutia.
Osobné údaje Súťažiaceho budú spracúvané vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze
prevádzkovateľa, popr. sprostredkovateľa, ktorým je Organizátor a Technický správca, s ktorým
prevádzkovateľ uzavrie príslušnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Všetky dáta sú ukladané v
digitálnej forme.

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 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
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 alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla Usporiadateľa.. Odvolaním
svojho súhlasu súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži.
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.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súťažiaci na základe vyššie uvedeného zaškrtnutím súhlasí so spracúvaním osobných údajov pre
účely vymedzené v texte tohto súhlasu.

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„VYHRAJ A ZAPLATÍM ZA TEBA“
PRÍLOHA Č. 2
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 11, 971 27, 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
Prague Labs s.r.o. so sídlom v Prahe 2, Karlovo náměstí 288/17, 120 00, Česká republika, IČO: 040 21
126, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele C, vložka 241440
(ďalej len „Technický správca“).

NÁZOV SÚŤAŽE
„VYHRAJ A ZAPLATÍM ZA TEBA“ (ďalej len „Súťaž“)

MIESTO A DOBA KONANIA SÚŤAŽE
Súťaž prebieha spoločne na území Českej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania
Súťaže“) v období od 15. 4. 2022 00:00:00 hod. do 30. 5. 2022 23:59:59 hod. (ďalej len „Doba konania
Súťaže“). Tieto pravidlá sa vzťahujú len na Súťaž konajúcu sa na území Slovenskej republiky.
Súťažiaci zaškrtnutím príslušného políčka v rámci registračného formulára na Súťažnom webe
www.cokorebel.sk dobrovoľne súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely ponúkania
produktov a služieb Usporiadateľa, informovania o marketingových akciách Usporiadateľa, ako aj na
účely zasielania obchodných oznámení Usporiadateľa prostredníctvom elektronických prostriedkov
podľa zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, a to maximálne na 2 roky odo dňa ich poskytnutia, popr. do odvolania súhlasu.
Súťažiaci berie na vedomie, že spracúvanie osobných údajov na základe tohto súhlasu je oprávnený
pre Usporiadateľa vykonávať Organizátor a Technický správca, prípadne ďalší sprostredkovateľ,
ktorého Usporiadateľ zmluvne poverí takýmto spracúvaním.
Súťažiaci poskytuje súhlas Usporiadateľovi so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel v
rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa.

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 alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla Usporiadateľa.. Odvolaním
svojho súhlasu nebude ovplyvnená účasť Súťažiaceho v tejto Súťaži ani nárok na výhru v Súťaži.

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.

SÚHLAS S POUŽITÍM ÚDAJOV PRE MARKETINGOVÉ ÚČELY
Na základe vyššie uvedeného súťažiaci/zákazník odoslaním súťažného diela a zaškrtnutím
príslušného políčka súhlasí ako dotknutá so spracúvaním osobných údajov na vyššie v texte
špecifikované účely.

