PRAVIDLÁ SÚŤAŽE To dáš!
(ďalej len „Pravidlá“)
1. USPORIADATEĽ
1.1. Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., IČO: 41189698,
so sídlom Praha 9 – Kyje, Českobrodská 1329, PSČ 198 21, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 3595, konajúca prostredníctvom
organizačnej zložky Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka, so sídlom
organizačnej zložky Tuhovská 1, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 252 16, DIČ:
4020136923, IČ DPH:SK4020136923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3293/B (ďalej len „Usporiadateľ“).
2. NÁZOV SÚŤAŽE
2.1. Názov Súťaže je „To dáš!“ (ďalej len „Súťaž“).
3. ČAS A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE
3.1. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky od 1.4.2019 00.00.00 hod. do 31.12.2019
23.59.59 hod. vrátane (ďalej len „Čas trvania Súťaže“).
3.2. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodu, zmeniť Čas
trvania Súťaže.
4. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
4.1.

Účastníkom Súťaže môže byť len fyzická osoba, ktorá najneskôr k okamihu podania prihlášky do
Súťaže v súlade s čl. Error! Reference source not found. týchto Pravidiel spĺňa nižšie uvedené
podmienky (ďalej „Účastník Súťaže alebo „Súťažiaci“):
a)

dosiahla vek 18 rokov alebo sú splnené dodatočné podmienky uvedené v čl. 4.2 Pravidiel,

b)

má doručovaciu adresu v Slovenskej republike,

c)

zúčastnila sa prednášky v rámci projektu „To dáš!“.

4.2.

Osoby mladšie ako 18 rokov sa Súťaže môžu zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.
(v zmysle § 26 zákona č. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník; ďalej len „Občiansky zákonník“).
V prípade výhry musí byť súhlas zákonného zástupcu doložený písomne. Ak Súťažiaci nepredloží
písomný súhlas zákonného zástupcu do 10 dní odo dňa odoslania žiadosti Usporiadateľa, bude zo
Súťaže vylúčený.

4.3.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom alebo inom podobnom vzťahu
k Usporiadateľovi, ani osoby im blízke (v zmysle § 116 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5. PRIHLÁSENIE SA DO SÚŤAŽE
5.1. Do Súťaže sa možno prihlásiť kedykoľvek v priebehu času trvania Súťaže, a to riadnym vyplnením
a odoslaním formulára so spätnou väzbou k prednáške usporiadanej v rámci projektu To dáš! (ďalej
len „Formulár“).
5.2. Do Súťaže sa možno prihlásiť len jeden raz (v Čase trvania súťaže je možné odoslať len jeden
Formulár).
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5.3. Odoslaním Formulára Účastník súťaže vyjadruje súhlas s týmito Pravidlami.
6. VÝHRA A URČENIE VÝHECOV
6.1. Usporiadateľ venuje do Súťaže ako výhru smartfón Huawei Y5 2018 (ďalej len „Smartfón
Huawei“) alebo cenu poskytnutú partnerom Súťaže, teda osobný koučing v rozsahu 3 x 3 hodiny
(ďalej len „Koučing“) (alebo spoločne tiež „Výhra“).
6.2. Po uplynutí kalendárneho štvrťroka v priebehu Času trvania Súťaže sa uskutoční žrebovanie Výhry,
vždy najneskôr v týchto termínoch: do 31.7.2019, do 31.10.2019 a do 31.12.2019. Do žrebovania
Výhry budú zaradení Účastníci súťaže, ktorí a) odoslali Formulár najneskôr ku koncu
predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka a b) v predchádzajúcich žrebovaniach neboli vybraní ako
výhercovia.
6.3. Účastník súťaže, ktorý bude vybraný v rámci žrebovania (ďalej len „Výherca“), dostane od
Usporiadateľa 1 (jeden) Smartfón Huawei Y5 2018, prípadne cenu poskytnutú partnerom Súťaže,
teda osobný Koučing, ak sa ďalej neuvádza inak. Účastník Súťaže môže v Čase trvania súťaže
vyhrať maximálne 1 (jeden) Smartfón Huawei Y5 2018 a jeden Koučing.
7. OZNÁMENIE A ODOVZDANIE VÝHER
7.1. Usporiadateľ bude Výhercu informovať o Výhre prostredníctvom e-mailu uvedeného Výhercom
v odoslanom Formulári. Oznámenie o Výhre (ďalej len „Oznámenie“) bude Výhercovi odoslané
spravidla do piatich [5] pracovných dní od skončenia príslušného žrebovania.
7.2. Najneskôr do desiatich [10] pracovných dní od okamihu odoslania Oznámenia Výherca musí
v súlade s pokynmi uvedenými v Oznámení kontaktovať Usporiadateľa a poskytnúť mu informácie
potrebné na kontrolu splnenia podmienok Súťaže a odovzdania Výhry.
7.3. Ak ani do [15] pracovných dní od odoslania Oznámenia a) Usporiadateľovi sa nepodarí
kontaktovať Výhercu a/alebo b) Výherca neposkytne Usporiadateľovi informácie potrebné na
kontrolu splnenia podmienok Súťaže a odovzdania Výhry, Výhra bude pridelená náhradníkovi
vybranému v súlade s týmito Pravidlami.
7.4. Ak Usporiadateľ zistí, že Výherca nespĺňa Podmienky podľa týchto Pravidiel, bude o tejto
skutočnosti Výhercu informovať a vyberie jeho náhradníka.
7.5. Ak Usporiadateľ nebude postupovať podľa čl. 7.3 alebo článku 7.4 Pravidiel, dohodne sa
s Výhercom na odovzdaní Výhry. Odovzdaním Výhry sa rozumie jej osobné odovzdanie Výhercovi
v sídle Usporiadateľa alebo odoslanie Výhry na adresu uvedenú Výhercom.
8. ŽREBOVANIE NÁHRADNÍKA
8.1. V prípadoch uvedených v článkoch 7.3 a 7.4 Pravidiel uskutoční Usporiadateľ bez zbytočného
odkladu žrebovanie náhradníka. Do žrebovania budú zaradení účastníci Súťaže, ktorí boli zaradení
do pôvodného žrebovania (s výnimkou pôvodne vybraného Výhercu).
8.2. Po vyžrebovaní náhradníka bude Usporiadateľ postupovať podobne, ako je stanovené v článku 7
Pravidiel. Ak však ani náhradník nebude spĺňať podmienky Súťaže alebo podmienky na odovzdanie
Výhry, Usporiadateľ naloží s Výhrou podľa vlastného uváženia.
9. JAZYK SÚŤAŽE
9.1. Súťaž bude prebiehať v slovenskom jazyku.
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10. OTÁZKY TÝKAJÚCE SA SÚŤAŽE
10.1. Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa Súťaže, je k dispozícii e-mail: jan.vaclav.kaspar@cchellenic.com.
11. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
11.1. Spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. ako prevádzkovateľ (ďalej na účely tohto

článku len „Prevádzkovateľ“) bude v súvislosti s usporiadanou Súťažou spracúvať osobné údaje
Účastníkov súťaže (ďalej na účely tohto článku len „Dotknuté osoby“). Dotknutá osoba môže
v otázkach spracúvania osobných údajov kontaktovať JUDr. Jana Kubíčka, senior právnika
pôsobiaceho u Prevádzkovateľa, a to na e-mailovej adrese pravnici.sk@cchellenic.com. Dotknuté
osoby môžu tiež kontaktovať zodpovednú osobu vymenovanú pre celú skupinu Prevádzkovateľa,
a to
prostredníctvom
internetového
formulára
dostupného
na
https://appeu.onetrust.com/app/#/webform/9a74faf2-bca2-4b81-87ea-3b8372e39b5a.
11.2. Prevádzkovateľ bude spracúvať identifikačné a kontaktné údaje Dotknutej osoby a údaje získané
Prevádzkovateľom pri prihlásení Dotknutej osoby do Súťaže alebo v priebehu Súťaže. Spracúvanie
osobných údajov sa uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES („Nariadenie GDPR“).
11.3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutých osôb na tieto účely:
a)

b)

c)

realizácia a organizácia Súťaže, ktorej sa Dotknutá osoba účastní, teda na účely uzavretia a
plnenia zmluvy, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR;
určenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov a ochrana práv Prevádzkovateľa, a to
na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a
zasielanie obchodných oznámení, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR
z dôvodu existencie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa spočívajúceho v priamom
marketingu.

11.4. Poskytnutie osobných údajov zo strany Dotknutej osoby je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba
nemá zákonom stanovenú povinnosť poskytnúť svoje osobné údaje, Prevádzkovateľ však tieto
údaje potrebuje na realizáciu a organizáciu Súťaže (na uzavretie a plnenie zmluvy).
11.5. Osobné údaje sa budú spracúvať len po obdobie, ktoré je potrebné vzhľadom na účel ich
spracúvania. Ak sa osobné údaje používajú zároveň na viacero odlišných účelov spracúvania,
Prevádzkovateľ ich bude spracúvať, kým sa neskončí účel s dlhším časom spracúvania.
Prevádzkovateľ však prestane používať osobné údaje na účel s kratším časom spracúvania, len čo
tento kratší čas uplynie. Prevádzkovateľ stanovuje čas spracúvania na základe týchto kritérií:
a)

na účel realizácie a organizácie Súťaže sa osobné údaje budú spracúvať v Čase trvania súťaže;

b)

na účel určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov a ochrany práv Prevádzkovateľa sa
osobné údaje budú spracúvať do uplynutia 5. kalendárneho roka nasledujúceho po skončení
Súťaže. V prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sa
riešia práva či povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k príslušnej Dotknutej osobe sa čas
spracúvania osobných údajov neskončí pred skončením tohto konania;

c)

na účel zasielania obchodných oznámení sa osobné údaje budú spracúvať dovtedy, kým
Dotknutá osoba nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracúvaním.
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11.6. Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí času spracúvania podľa
vyššie uvedeného čl. 11.5 budú osobné údaje, pri ktorých pominul účel ich spracúvania,
anonymizované či zlikvidované (skartáciou alebo iným spôsobom, ktorý zaistí, že sa s osobnými
údajmi nebudú môcť zoznámiť neoprávnené osoby).
11.7. Prevádzkovateľ môže preniesť osobné údaje Dotknutej osoby príslušným orgánom verejnej moci
a ďalším príjemcom, ktorým je Prevádzkovateľ povinný odovzdávať osobné údaje podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov. Títo príjemcovia budú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvať
ako samostatní prevádzkovatelia nezávisle od Prevádzkovateľa.
11.8. Prevádzkovateľ je oprávnený prenášať osobné údaje Dotknutej osoby osobám, ktoré osobné údaje
spracúvajú pre Prevádzkovateľa ako sprostredkovatelia (napr. poskytovatelia IT služieb). Ide
o preverených obchodných partnerov, ktorí Prevádzkovateľovi pomáhajú spracúvať a chrániť
osobné údaje. Prevádzkovateľ poskytne Dotknutej osobe na požiadanie informácie
o sprostredkovateľoch, ktorí sa podieľajú na spracúvaní jej osobných údajov.
11.9. Osobné údaje je možné zdieľať v rámci skupiny Prevádzkovateľa na vnútorné administratívne
účely. Prevádzkovateľ poskytne Dotknutej osobe na požiadanie zoznam členov skupiny
Prevádzkovateľa.
11.10 Ak sa osobné údaje Dotknutej osoby prenesú sprostredkovateľovi alebo členovi skupiny
Prevádzkovateľa z krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), právna úroveň
ochrany osobných údajov v týchto krajinách môže byť nižšia než v rámci EHP. V takom prípade
však Prevádzkovateľ zaistí, aby sa pri spracúvaní osobných údajov uplatňovali potrebné záruky.
11.11 Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov celý rad práv vrátane práva
požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 nariadenia
GDPR), ich opravu alebo výmaz (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 nariadenia GDPR), prípadne
obmedzenie spracúvania (za podmienok čl. 18 nariadenia GDPR). Dotknutá osoba ďalej môže mať
právo vzniesť námietku voči spracúvaniu jej osobných údajov (za podmienok čl. 21 nariadenia
GDPR) a právo na prenositeľnosť údajov (za podmienok čl. 20 nariadenia GDPR). Na výkon
týchto práv sa však vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebude možné uplatniť vo všetkých
situáciách. V prípade, že dotknutá osoba uplatní svoje práva a jej žiadosť bude považovaná za
oprávnenú, Prevádzkovateľ prijme požadované opatrenia bez zbytočného odkladu, najneskôr do
jedného mesiaca (v dôvodných prípadoch možno túto lehotu predĺžiť až o ďalšie dva mesiace).
11.12 Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané v rozpore s právnymi
predpismi, môže sa obrátiť na Prevádzkovateľa so žiadosťou o zjednanie nápravy. Ak bude žiadosť
dotknutej osoby oprávnená, Prevádzkovateľ bez meškania odstráni chybný stav. Týmto
ustanovením nie je dotknutá možnosť dotknutej osoby podať sťažnosť priamo na Úrade na ochranu
osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).
11.13 Prihlásením sa do Súťaže
dotknutá osoba potvrdzuje, že Prevádzkovateľ voči nej splnil
informačnú povinnosť v rozsahu stanovenom v nariadení GDPR.
12. ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE
12.1. Usporiadateľ
nemajú voči
Súťaže nie
Usporiadateľ

nie je voči Účastníkom súťaže žiadnym spôsobom zaviazaný a Účastníci súťaže
Usporiadateľovi v súvislosti so svoju účasťou v Súťaži žiadne nároky. Účastníci
sú oprávnení požadovať namiesto Výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie.
nezodpovedá za plnenia dodávané tretími stranami. Podmienky dodania a záruky
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tovaru či služieb získaných v rámci Súťaže sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí tiež
vybavujú prípadné reklamácie.
12.2. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené Účastníkom súťaže alebo tretím osobám Výhrou,
ani za žiadne škody, ktoré vznikli v súvislosti s využitím alebo použitím Výhry.
12.3. Neprevzaté Výhry prepadajú Usporiadateľovi. Usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie či
prípadnú stratu Výhry pri jej zaslaní Výhercovi poštou či inak.
12.4. Usporiadateľ nezodpovedá za technické či telekomunikačné problémy alebo poruchy, ktoré
vzniknú v priebehu Súťaže, za rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky
vzniknuté v súvislosti so súťažou alebo v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií,
mobilných operátorov, prípadne s ich dostupnosťou pre Účastníkov Súťaže, ani za poškodenie a
škody na počítačovom vybavení Účastníka súťaže a ďalších osôb v súvislosti s účasťou v Súťaži
či so sťahovaním materiálov v rámci tejto Súťaže.
12.5. O všetkých reklamáciách či iných námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia a bez náhrady zmeniť Čas
trvania Súťaže, Súťaž odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej
Pravidlá po celý čas jej trvania i po jej skončení, a to tak, že zmenu vyhlási na internetových
stránkach, na ktorých sú k dispozícii platné a úplné Pravidlá. Právo Usporiadateľa ukončiť Súťaž
sa týka predovšetkým (nie však výlučne) prípadov, v ktorých z akýchkoľvek dôvodov nie je možné
v súťaži pokračovať, napr. z dôvodu zásahu vyššej moci či nefunkčnosti informačných technológií,
ktoré sú pre konanie potrebné alebo z iných technických, organizačných či právnych dôvodov, ktoré
by mohli ovplyvniť riadny priebeh Súťaže.
12.6. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v Súťaži a v prípade
sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o každej otázke spojenej so Súťažou.
Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z Účastníkov súťaže zo Súťaže v prípade, že by
takýto Účastník súťaže porušoval Pravidlá, a to bez nároku na náhradu nákladov či škody, ktorá by
vylúčením mohla Účastníkovi súťaže vzniknúť. Prípadné námietky proti priebehu Súťaže možno
Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto Pravidlách do piatich [5]
pracovných dní od ukončení Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú zohľadnené. Rozhodnutie
Usporiadateľa o námietke je konečné.
12.7. Úplné znenie Pravidiel je k dispozícii na internetových stránkach Súťaže www.cocacolatodas.com,
ako aj v sídle Usporiadateľa. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii uvedené na propagačných
materiáloch Súťaže. Záväzná je však len úplná verzia Pravidiel.
12.8. Vyobrazenia Výher na komunikačných materiáloch (letáky, plagáty, internetové stránky a pod.)
nemusí presne zodpovedať skutočnej podobe Výher.

V Prahe dňa 31.3.2019
Usporiadateľ: Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.
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