Pravidlá súťaže „Vyhraj každý deň s Actimelom“
Účelom tohto dokumentu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej "Vyhraj každý deň s Actimelom" (ďalej len
"súťaž").
Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom.
Tieto pravidlá môžu byť na základe rozhodnutia objednávateľa, respektíve usporiadateľa so súhlasom objednávateľa,
pozmenené formou písomných číslovaných dodatkov. Zmeny podmienok a pravidiel súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich
zverejnenia na webovej stránke www.actimel.sk.

1. Usporiadateľ, objednávateľ a technický správca súťaže
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť SEMIT crew s.r.o., so sídlom Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO:
054 05 076 zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn. C 263182 (ďalej len "usporiadateľ").
Technický servis súťaže zabezpečuje spoločnosť GLOBAL ASSET HOLDING a.s., so sídlom Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1,
Česká republika, IČO: 250 98 900, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn. B 4489 (ďalej len
"technický správca"). Infolinka technického správcu: +267 090 338 (Po - Pi od 9:00 do 17:00 hod.) alebo e-mail:
info@globasset.cz.
Objednávateľom súťaže je spoločnosť DANONE, spol. s r.o., so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 31 344 275, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 50097/B (ďalej len
"objednávateľ").

2. Termín a miesto súťaže
Súťaž prebieha vo všetkých sieťach maloobchodných predajní potravín COOP na území Slovenskej republiky (ďalej len
"miesto konania súťaže") v období od 09.08.2018 00:00:00 do 09.09.2018 23:59:59 (ďalej len "doba trvania súťaže").
Doba trvania súťaže je pre účely účasti v súťaži a udelenia výhier v súťaži rozdelená do 4 samostatne vyhodnocovaných
súťažných kôl:
1. kolo 09.08.2018 – 15.08.2018
2. kolo 16.08.2018 – 23.08.2018
3. kolo 23.08.2018 – 31.08.2018
4. kolo 01.09.2018 – 09.09.2018
(ďalej len "súťažné kolo").

3. Pre koho je súťaž určená?
Táto súťaž je určená všetkým fyzickým osobám - spotrebiteľom starším ako 18 rokov s doručovacou adresou na území
Slovenskej republiky (ďalej len "súťažiaci" alebo "účastník"). Súťaž nie je určená osobám v zamestnaneckom alebo
obdobnom pomere k usporiadateľovi, objednávateľovi, technickému správcovi, či spolupracujúcim spoločnostiam, či
podnikajúcim fyzickým osobám, ako aj osobám týmto osobám blízkym v zmysle ust. § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Zo súťaže budú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí riadne nesplnia podmienky
účasti v 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.

4. Pravidlá súťaže
Súťažiaci sa platne zúčastní súťaže ak splní nasledovné podmienky:
1. splní podmienky účasti v súťaži uvedené v článku. 3 vyššie.
2. súťažiaci kúpi v dobe trvania a mieste konania súťaže jednorazovo (na jeden blok) aspoň jedno balenie nápojov Actimel

4x100g alebo nápojov Actimel 8x100g ľubovoľnej príchute (ďalej len "súťažný výrobok"), za ktorý dostane od predajcu
účtovný doklad, resp. blok (ďalej len "súťažný nákup"). Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že na preukázanie súťažného
nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel možno použiť iba originál dokladu o zaplatení z elektronickej registračnej
pokladnice, z ktorého bude jednoznačne vyplývať uskutočnenie príslušného súťažného nákupu.
3. súťažiaci zašle v dobe trvania súťaže technickému správcovi súťaže SMS správu (bez diakritiky) v tvare: "COOP medzera
CISLOBLOKU" (ďalej len "súťažná SMS správa"), a to na číslo 7007 (ďalej len "súťažné číslo"). Číslom bloku sa rozumie číslo
na bloku označené ako ID účtu. Príklad: "COOP 12345678912345678".
Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže opakovane s každým ďalším súťažným nákupom spĺňajúcim pravidlá tejto súťaže. Každý
deň možno odoslať maximálne 5 súťažných SMS správ z jedného telefónneho čísla. Bez ohľadu na to koľko súťažných
výrobkov je účtovaných na jednom účtovnom doklade, resp. bloku, tento môže byť použitý len na 1 súťažnú SMS správu,
t. j. ZA KAŽDÝ BLOK JE MOŽNÁ VŽDY LEN JEDNA SÚŤAŽNÁ SPRÁVA.
Súťažné SMS správy sú zaraďované do databázy postupne podľa času ich doručenia. Súťažiaci je teda zaradený do súťaže
(resp. jeho súťažná SMS správa do konkrétneho súťažného kola) okamihom doručenia potvrdzujúcej SMS od technického
správcu (pozri ďalej) súťaže (avšak spätne k dátumu a času, v ktorom bola jeho súťažná SMS doručená technickému
správcovi) (ďalej len "registrácia").
DÁTUM ODOSLANIA SÚŤAŽNEJ SMS SPRÁVY MUSÍ BYŤ ZHODNÝ ALEBO NASLEDOVAŤ ZA DÁTUMOM súťažného nákupu
a ČAS ODOSLANIA SÚŤAŽNEJ SMS SPRÁVY MUSÍ NASLEDOVAŤ AŽ PO ČASE SÚŤAŽNÉHO NÁKUPU. Účastník súťaže je
povinný (ak bude o to požiadaný) na preukázanie prípadného oprávneného nároku na výhru predložiť originál bloku
súťažného nákupu, s ktorým sa stal výhercom v súťaži. Predloženie dokladov o súťažnom nákupe môže byť objednávateľom
alebo usporiadateľom dodatočne vyžiadané aj po ukončení súťaže.
Súťažné SMS správy je možné odosielať iba z mobilných telefónov registrovaných u mobilných operátorov v Slovenskej
republike. SMS správy odoslané z utajených (skrytých) čísel, z internetu alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý vylučuje
identifikáciu telefónneho čísla odosielateľa, nebudú do súťaže zaradené.
Súťažné SMS správy sú u jedného účastníka evidované podľa telefónneho čísla, z ktorého boli odoslané. Jednotlivý súťažiaci
sa smie súťaže zúčastniť len s jedným konkrétnym telefónnym číslom. Ak technický správca, usporiadateľ či objednávateľ
zistí opak, bude taký súťažiaci zo súťaže bez náhrady vylúčený. Mobilné telefónne číslo, z ktorého súťažiaci zaslal súťažnú
SMS správu je považované za mobilné telefónne číslo súťažiaceho.
Technický správca, usporiadateľ aj objednávateľ si vyhradzujú právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o pravosti a
platnosti súťažných SMS správ, ako aj právo súťažné SMS správy nespĺňajúce podmienky stanovené týmito pravidlami zo
súťaže vyradiť. Objednávateľ, usporiadateľ ani technický správca nenesú zodpovednosť za to, že niektorý z operátorov
mobilnej siete z akéhokoľvek dôvodu, najmä z dôvodu preťaženia svojej siete, uzavrie v priebehu trvania niektorého zo
súťažných kôl prístup pre prijímanie SMS správ súťažiacich na súťažnom telefónnom čísle.
Cena potvrdzujúcej SMS je 0,20 Eur. Účastník, ktorý odoslal súťažnú SMS správu v správnom tvare, dostáva spätnú SMS
správu, ktorá ho informuje o stave:
Typ SMS
Neplatná SMS - pred začiatkom súťaže

Platná SMS – registrácia v súťaži

Text spätnej SMS správy
Vasa SMS nebola zaregistrovana, zaslite ju prosim znovu v termine
sutaze od 09.08. - 09.09.2018. Viac informacii a pravidla najdete na
www.actimel.sk.
Ste registrovany do sutaze „Vyhraj kazdy den s Actimelom“. Recept
na prípravu nápoja a pravidlá súťaže nájdete na www.actimel.sk.
Blok si uschovajte.

Neplatná SMS - nesprávny formát
Neplatná SMS – DUPLICITA
Neplatná SMS - po ukončení súťaže

Vasa SMS nebola zaregistrovana z dovodu nespravneho formatu
SMS. Poslite prosim v tvare: COOP medzera CISLOBLOKU. Pravidla
najdete na www.actimel.sk.
Vasa SMS nebola zaregistrovana z dovodu duplicity cisla
pokladnicneho bloku. Viac informacii a pravidla najdete na
www.actimel.sk.
Vasa SMS nebola zaregistrovana z dovodov ukoncenia sutaze.

5. Výhry v súťaži:
Výhrou v súťaži je Mixér značky Russell Hobbs v hodnote 59,90 € (ďalej len "mixér").
Vyššie uvedenú výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry ako tej, ktorá je
objednávateľom, resp. usporiadateľom súťaže stanovená.
Účasťou v súťaži berie súťažiaci na vedomie, že pokiaľ hodnota výhry presiahne sumu vo výške 350 EUR, výhra nie je
oslobodená od dane a podlieha zdaneniu podľa ust. §8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení
neskorších predpisov. Výherca musí splniť daňovú povinnosť sám za seba. Objednávateľ a usporiadateľ nenesú
zodpovednosť za žiadne následky či vzniknutú škodu v súvislosti s nesplnením si tejto povinnosti výhercom.

6. Mechanika žrebovania v súťaži:
Každý deň každého súťažného kola bude z platne registrovaných súťažných SMS správ vyžrebovaný jeden výherca, ktorý
získa mixér.
Vzorec pre potreby žrebovania výhercov je: x=(n/(1+1))*b
x
výherná pozícia v databáze došlých SMS správ v danom súťažnom dni.
n

počet platných SMS registrácií od začiatku do konca aktuálneho herného dňa

1

určený počet cien herného dňa

b

číslo výhry (poradie) teda 1

V prípade ak výsledkom uvedeného vzorca nie je celé číslo, považuje sa za výherné poradie toto číslo bez číslic za
desatinnou čiarkou.
Príklad:
Počas jedného dňa súťažného kola bolo doručených 578 platných súťažných SMS správ. Pre daný súťažný deň bola
určená Usporiadateľom 1 výhra. Výhernou (denný výherca) sa stáva súťažná SMS správa doručená v poradí: 289.
Výherca je povinný podľa článku 7 týchto pravidiel doručiť usporiadateľovi súťaže scan/fotografiu dokladu o uskutočnení
súťažného nákupu, s ktorým sa stal výhercom v súťaži (t. j. doklad s údajmi zhodnými v súťažnej SMS správe, ktorá sa stala
výhernou), a to najneskôr do 25.09.2018. V opačnom prípade bude výherca zo súťaže vylúčený a na jeho miesto nastúpi
súťažiaci, ktorého súťažná SMS správa bola registrovaná technickým správcom súťaže ako najbližšia nasledujúca po
súťažnej SMS správe vylúčeného výhercu. V prípade, že vylúčený výherca bol posledným odosielateľom súťažnej SMS
správy, ktorá bola registrovaná v danom dni súťažného kola, výhercom sa stáva súťažiaci, ktorého súťažná SMS správa bola
registrovaná technickým správcom súťaže ako najbližšia predchádzajúca pred súťažnou SMS správou vylúčeného výhercu.
Nasledujúce poradie súťažných správ v tejto súvislosti nebude upravované.

7. Oznámenie o výhre a odovzdanie výhier
Výhercovia budú kontaktovaní usporiadateľom na telefónnom čísle, s ktorým sa zúčastnili súťaže v pondelok
bezprostredne nasledujúci po uplynutí konkrétneho súťažného kola. Podmienkou pre vydanie výhry je zaslanie
scanu/fotografie súťažné bloku, s ktorým sa súťažiaci stal výhercom v súťaži a doručovacej adresy súťažiaceho (výlučne na
území Slovenskej republiky) na e-mailovú adresu info@semit.cz , a to najneskôr do 25.09.2018 (pozri vyššie). V prípade,
ak súťažiaci nesplní, resp. nesplní úplne túto povinnosť (napr. neuvedie doručovaciu adresu alebo splní povinnosť po

lehote), nárok na vydanie výhry zaniká. V prípade, ak bude mať objednávateľ, usporiadateľ alebo technický správca
pochybnosť o pravosti bloku, ktorý mu bol doručený v podobe scanu/fotografie, je oprávnený v ním určenej lehote
požadovať od súťažiacich doručenie originálu takéhoto súťažného bloku (tento bude vrátený pri odovzdaní výhry). V
prípade, že originál bloku nebude doručený podľa pokynov vyššie špecifikovaných subjektov, resp. údaje na ňom nebudú
zodpovedať údajom zadaným v rámci súťažnej SMS, bude súťažiaci bez náhrady zo súťaže vylúčený. V prípade akejkoľvek
pochybnosti o pravosti bloku je povinnosť rozptýliť túto pochybnosť výlučne na danom súťažiacom. Výhercovi bude výhra
zaslaná na ním uvedenú adresu najneskôr do 30 dní od doručenia scanu/fotografie výherného súťažného bloku
a doručovacej adresy (pokiaľ tento bude spĺňať podmienky súťaže). Pokiaľ bude po výhercovi objednávateľ, usporiadateľ
či technický správca požadovať originál súťažného bloku, lehota na odoslanie výhry (ak vznikne na ňu nárok) sa primerane
posúva. Usporiadateľ, objednávateľ ani technický správca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za (ne) doručenie informácie
o výhre, (ne) doručenie odpovede na výhernú správu, či stratu bloku počas prepravy. Spôsob zaslania bloku je čisto na
uvážení a zodpovednosti každého súťažiaceho. Usporiadateľ, objednávateľ ani technický správca nenesie zodpovednosť za
(ne) doručenie zásielky s výhrou, ani za škodu vzniknutú užívaním výhry.
Krstné
meno
a
mesto
výhercu
budú
zverejnené
Výhra bude výhercovi zaslaná len na území Slovenskej republiky.

na

webovej

stránke

www.actimel.sk.

8. Všeobecné podmienky
Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne
dodržiavať.
Objednávateľ, respektíve usporiadateľ so súhlasom objednávateľa si vyhradzujú právo nahradiť výhry výhrami podobného
typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to hlavne v prípade, že mu výhry nebudú ich
dodávateľom poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.
Registráciou do súťaže berie súťažiaci na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané v rozsahu: telefónne číslo, meno,
priezvisko, e-mail a doručovacia adresa (ďalej len "osobné údaje") objednávateľom ako prevádzkovateľom za účelom
realizácie, vyhodnotenia súťaže a odoslanie výhry v súťaži. Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci
tejto súťaže je ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov
súťažiacim je zmluvnou požiadavkou bez splnenia ktorej sa nebude môcť súťažiaci súťaže zúčastniť alebo objednávateľ
nebude schopný zabezpečiť odoslanie výhry výhercovi súťaže. Osobné údaje súťažiacich budú spracúvané po dobu trvania
súťaže a 60 dní po jej skončení.
Za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže budú osobné údaje súťažiaceho spracúvané usporiadateľom a technickým
správcom ako sprostredkovateľmi. Zároveň budú osobné za účelom zabezpečenia doručenia výhry výhercovi poskytnuté v
rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa a telefónne číslo logistickej spoločnosti.
Každý súťažiaci má ako dotknutá osoba v rozsahu ustanovenom platnými právnymi predpismi nasledovné práva:
(i)
právo na prístup k osobným údajom, ktoré o ňom Usporiadateľ spracúva;
(ii)
právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov;
(iii)
právo na výmaz údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania alebo osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
(iv)
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
(v)
právo na prenositeľnosť údajov, na základe 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;
(vi)
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu;
(vii)
právo podať sťažnosť na dozorný orgán, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Súťažiaci je ako dotknutá osoba oprávnený uplatniť svoje práva uvedené vyššie prostredníctvom kontaktného formulára
dostupného na webovej stránke objednávateľa http://www.danone.sk/gdprochrana.html. Prostredníctvom tohto
formulára je súťažiaci zároveň oprávnený kontaktovať zodpovednú osobu ustanovenú objednávateľom za ochranu
osobných údajov. Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že objednávateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 11

a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne nimi uvedené krstné meno
a mesto na www.danone.sk, a to po dobu 60 dní od ukončenia súťaže.
Objednávateľ, respektíve usporiadateľ so súhlasom objednávateľa, si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky či
(upraviť) pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž zrušiť, prerušiť, skrátiť či odložiť alebo predĺžiť dobu trvania súťaže.
Objednávateľ, respektíve usporiadateľ so súhlasom objednávateľa súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre
účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou.
Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa má právo bez možnosti odvolania vylúčiť ktoréhokoľvek zo
súťažiacich zo súťaže v prípade, že by takýto súťažiaci porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi,
snažil sa získať výhry podvodným konaním či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno usporiadateľa či
objednávateľa alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla
súťažiacemu vzniknúť. Rozhodnutie usporiadateľa a/alebo objednávateľa je konečné.
Usporiadateľ, objednávateľ ani technický správca nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie,
oneskorenie či stratu počas prepravy. V prípade, že sa niektorú z výhier nepodarí doručiť bez zavinenia na strane
usporiadateľa, technického správcu či objednávateľa, prepadá táto výhra objednávateľovi súťaže, ktorý je oprávnený
rozhodnúť o jej ďalšom použití.
Usporiadateľ, technický správca ani objednávateľ súťaže nie sú zodpovední za technické problémy pri prenose dát
akýmikoľvek elektronickými prostriedkami.
Prípadné informácie získa každý súťažiaci na platenej INFOLINKE Danone +041/702 9777počas pracovných dní od 08:00 do
17:00 hod.
Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej forme na
webovej stránke usporiadateľa www.actimel.sk.

V Bratislave, dňa 10.7. 2018.

