Štatút a pravidlá súťaže „Vyhraj 10x500 € s Actimelom!“
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej „Vyhraj 10x500 € s
Actimelom“ (ďalej len „súťaž“).
Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu
k spotrebiteľom.
Tento štatút môže byť zmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po
vyhlásení súťaže prípustné iba za písomného súhlasu usporiadateľa.
1. Usporiadateľ a realizátor súťaže
Usporiadateľom súťaže je v Slovenskej republike spoločnosť DANONE, spol. s r. o.
so sídlom Prievozská 4, Apollo BC II, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 344 275, DIČ: SK2020 373 300
(ďalej len „usporiadateľ“)
Realizátorom súťaže je v Slovenskej republike spoločnosť ritual communication s.r.o. so sídlom
Palackého 75/III, 290 01 Poděbrady, Česká republika, IČO: 270 75 966, DIČ: CZ270 75 966, zapísaná
v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č.: 69968 (ďalej len
„realizátor“)
2. Termín a miesto konania súťaže
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v prevádzkach obchodných reťazcov v období od
7.11.2018 do 31.12.2018, pričom výhru zo súťaže je možné uplatniť u usporiadateľa najneskôr do
15.1.2019.
Táto súťaž je usporiadaná v spolupráci s Danone a.s., so sídlom Vinohradská 2828/151, Praha 3,
130 00, Česká republika, IČO: 45272972, v rovnakom termíne i na území Českej republiky, a výhry
v tejto súťaži sú pre Českú a Slovenskú republiku spoločné.
3. Komu je súťaž určená?
Táto súťaž je určená všetkým fyzickým osobám - spotrebiteľom, ktorí si v období trvania súťaže
zakúpia súťažné produkty Actimel tak ako sú tieto špecifikované v čl. 4 týchto pravidiel Nie je určená
zamestnancom usporiadateľa, realizátora, dodávateľom a ich rodinným príslušníkom v priamom
rade; tieto osoby sa súťaže nemôžu zúčastniť. Zo súťaže budú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí nesplnia
riadne podmienky účasti na súťaži v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto pravidiel. V prípade,
že sa niektorá z týchto vyššie uvedených vylúčených osôb stane výhercom v súťaži, stráca nárok na
výhru a výhra nebude odovzdaná. V prípade spotrebiteľov mladších ako 18 rokov sú títo povinní mať
súhlas zákonného zástupcu tak na účasť na súťaži, ako aj na prípadné prevzatie výhry.
4. Pravidlá súťaže
Súťažiaci sa platne zúčastní súťaže tak, že si počas trvania súťaže v akomkoľvek obchode v Slovenskej
republike kúpi niektorý z nasledujúcich súťažných produktov:

Actimel – príchute Biely, Jahoda, Lesné ovocie, Multivitamín, Granátové jablko – čučoriedka – maca,
Mango – goji – kurkuma, Šípka – brusnica – červené ríbezle, Rakytník – čierne ríbezle – acai.
v promočnom obale, t. j. v obale informujúcom o konaní súťaže „Vyhraj 10x500 € s Actimelom“
(ďalej ako „súťažné produkty Actimel“). Súťažné produkty Actimel budú uvádzané počas trvania
súťaže na trh v Slovenskej republike v sieti všetkých obchodných reťazcov. Súťažné produkty Actimel
sú spoločné pre Českú a Slovenskú republiku.
Výhercom výhry sa stáva každý, kto splní nasledujúce podmienky:
1. nájde zospodu na viečku súťažného produktu Actimel symbol stromu
(ďalej len ako „výherné viečko“),
2. zavolá najneskôr do 15.1. 2019 na platenú infolinku usporiadateľa +421 417 029 777, po pia: 8:00 - 18:00 hod., kde oznámi operátorovi nájdenie výherného viečka,
3. zašle realizátorovi výherné viečko na adresu: ritual communication s.r.o. so sídlom
Palackého 75/III, 290 01 Poděbrady, Česká republika,
v obálke označenej „Actimel súťaž“ a toto výherné viečko spolu s kontaktnými údajmi
výhercu (meno a priezvisko, telefónnečíslo a adresa) bude realizátorovi doručené najneskôr
do 30.1. 2019. Usporiadateľ ani realizátor nenesú akúkoľvek zodpovednosť za stratu
výherného viečka počas prepravy a spôsob zaslania výherného viečka je výlučne na uvážení a
zodpovednosti každého súťažiaceho.
Pokiaľ sa výherca do 15.1. 2019 neozve usporiadateľovi na infolinku a realizátorovi do 30.1. 2019
nezašle výherné viečko so svojimi kontaktnými údajmi, jeho výhra bez náhrady prepadá.
Každý súťažiaci sa môže zúčastniť na súťaži opakovane, vždy s nákupom nového súťažného produktu
Actimel.
Umiestnenie výherného viečka do súťažných produktov Actimel nie je usporiadateľovi ani
realizátorovi súťaže vopred známe a s ohľadom na spoločnú distribúciu súťažných výrobkov Actimel
v rámci Českej a Slovenskej republiky nie je možné vopred určiť, kde sa bude výherné viečko
nachádzať.
5. Výhry v súťaži
Výhrou v súťaži je 500 € (slovom päťsto eur), a to 10 ks spoločne pre Českú republiku a Slovenskú
republiku, netto.
V súťaži je 10 výherných viečok, v celej súťaži teda môže byť 10 výhercov, a to dohromady pre Českú
a Slovenskú republiku.
Daň z výhry
Výhry sú uvedené po zdanení. Účasťou na súťaži berie súťažiaci na vedomie, že. výhry, ktoré
výhercovia vyhrávajú v súťaži predstavujú výhry pred zdanením. Výhra je ako ostatný príjem
predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v
znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote
neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov oslobodená
od dane. Do základu dane sa zahrnie len príjem presahujúci sumu 350 EUR.
V súlade s § 43 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov usporiadateľ vyberie daň z príjmu zrážkou

vo výške 19 % z výhry vždy pri vyplatení výhry. Ak je výhra vyplatená, poukázaná alebo
pripísaná daňovníkovi nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov, uplatní sa
sadzba dane vo výške 35 %. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za splnenie daňových povinností pre
daňového nerezidenta alebo pre daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré pre neho
vyplývajú z právnych predpisov krajiny, v ktorej je daňovým rezidentom.
6. Oznámenie a odovzdanie výher
Pre oznámenie výhier a dohodnutie prevzatia výhry, bude výherca kontaktovať realizátora ritual
communication s.r.o. so sídlom Palackého 75/III, 290 01 Poděbrady, Česká republika na telefónnom
čísle: +420 325 611 957 alebo na e - mailovej adrese michaela@ritualni.cz, kde s ním bude dohodnutý
spôsob odovzdania výhry. Výhra bude výhercovi poukázaná na ním oznámený bankový účet
a v prípade, že výherca nemá zriadený bankový účet bude mu vyplatená v hotovosti na základe
písomného preberacieho protokolu po doručení výherného viečka realizátorovi: ritual
communication s.r.o. so sídlom Palackého 75/III, 290 01 Poděbrady, Česká republika, ak bude výherné
viečko spolu s kontaktnými údajmi výhercu doručené realizátorovi najneskôr do 30.1. 2019. Spôsob
odovzdania výhry bude predmetom dohody medzi realizátorom a výhercom.
Krstné meno a mesto výhercu bude zároveň zverejnené na webe www.actimel.sk. S týmto udeľuje
každý účastník svojou účasťou v súťaži svoj výslovný súhlas.
Výhra bude odovzdaná výhercovi poukázaním výhry zdanenej v súlade s čl. 5 týchto pravidiel na číslo
účtu oznámené výhercom alebo mu bude vyplatená v hotovosti za podmienok uvedených v týchto
pravidlách.
Výherca nemá nárok na inú výhru od usporiadateľa, než na uvedenú vyššie, či na iné protiplnenie.
Usporiadateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú používaním výhry.
7. Všeobecné podmienky a ochrana osobných údajov
Účasťou v tejto súťaži potvrdzuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto
pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
Výherca je uzrozumený a berie na vedomie, že spoločnosť DANONE, spol. s r. o., so sídlom:
Prievozská 4, Apollo BC II, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 344 275, DIČ: SK2020
373 300 ako prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, dátum
narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a bankové údaje (t.j. názov banky a číslo účtu vo
formáte IBAN) na účely realizácie a vyhodnotenia súťaže podľa týchto pravidiel a na odovzdanie
výhry. Právnym základom spracúvania osobných údajov výhercu je plnenie zmluvy, bez poskytnutia
vyššie uvedených osobných údajov nie je možné výhru výhercovi poskytnúť. V prípade súťažiaceho,
ktorý sa z dôvodu nedodržania týchto pravidiel nestane výhercom je právnym základom spracúvania
jeho osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko a dôvod, pre ktorý sa súťažiaci nestal výhercom,
oprávnený záujem usporiadateľa súťaže.
Osobné údaje súťažiacich, ktorí sa nestali výhercami, budú z dôvodu prípadnej kontroly
usporiadateľa súťaže archivované v nevyhnutnom rozsahu počas 2 mesiacov odo dňa skončenia
súťaže. Osobné údaje výhercov, budú z dôvodu prípadnej kontroly usporiadateľa súťaže zo strany
dozorných orgánov a na účely zabezpečenia právnych nárokov usporiadateľa archivované v

nevyhnutnom rozsahu počas 3 rokov odo dňa skončenia súťaže, ak osobitné právne predpisy
neustanovujú dlhšiu lehotu.
Usporiadateľ je v zmysle nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
(ďalej len "Nariadenie") prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov. Realizátor je v zmysle
Nariadenia sprostredkovateľom.
Každý výherca ako aj súťažiaci, ktorý sa nestal výhercom, má ako dotknutá osoba nasledujúce práva:
- právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sa jeho osobné údaje
spracúvajú, na aký účel, aký je rozsah údajov, ktoré sa spracúvajú a komu boli tieto údaje prípadne
sprístupnené,
- právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, príp. doplnenie neúplných údajov,
- právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania, alebo ak sa osobné údaje
spracúvajú nezákonne,
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo na prenosnosť údajov, podľa ktorého môže 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 spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu,
- právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, v
prípade porušenia práv súťažiaceho, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov o ochrane
osobných údajov.
Výherca berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený uviesť a
použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších
predpisov, bezplatne krstné meno a obec, v ktorej je adresa pobytu výhercu, v médiách (vrátane
internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a v
súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb usporiadateľa.
Osobné údaje poskytnuté výhercom môžu okrem usporiadateľa spracúvať ako sprostredkovatelia
marketingové spoločnosti poverené usporiadateľom súťaže, a to spôsobom obvyklým pre
zabezpečovanie súťaží, realizátor súťaže, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni
poradcovia. Osobné údaje nebudú poskytované mimo Európskej únie, pokiaľ to neumožňujú právne
predpisy.
V prípade pochybností o dodržiavaní práv usporiadateľom ako prevádzkovateľom osobných údajov
sa môže výherca alebo súťažiaci, ktorý sa nestal výhercom, obrátiť na usporiadateľa cez kontaktný
formulár nachádzajúci sa na webových stránkach www.danone.sk/gdprochrana. Na tejto adrese
môže súťažiaci uplatniť svoje práva dotknutej osoby, prípadne podať u usporiadateľa námietky,
žiadosti, sťažnosti, otázky, prípadne kontaktovať zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.
Objednávateľ má ustanovenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom
je Úrad na ochranu osobných údajov SR, na ktorý môže výherca prípadne podať podnet.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky či pravidlá tejto súťaže, prípadne
súťaž zrušiť, prerušiť či odložiť alebo predĺžiť obdobie trvania súťaže. Zmeny pravidiel sa budú robiť
prostredníctvom písomných číslovaných dodatkov, s účinnosťou od ich zverejnenia na webovej
stránke www.actimel.sk.
Usporiadateľ súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na súťaži a v prípade
sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke týkajúcej sa súťaže.
Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník
porušoval pravidlá, v rámci súťaže konal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhry
podvodným konaním či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno usporiadateľa alebo jeho
výrobky alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by

vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky v súvislosti s priebehom súťaže je možné
usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní
od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie usporiadateľa o
námietke je konečné.
Prípadné informácie získa každý súťažiaci na platenej INFOLINKE usporiadateľa +421 417 029 777, po
- pia: 8:00 - 18:00 hod.
O súťaži informujú webové stránky www.actimel.sk.
Výherná listina bude k dispozícii u usporiadateľa súťaže a na webových stránkach www.actimel.sk.
Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú počas trvania súťaže uverejnené v
elektronickej podobe na webovej stránke usporiadateľa www.actimel.sk.

V Bratislave dňa 1.11. 2018

