PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
VYHRAJ SVOJU ROZPRÁVKU – SLOVENSKÁ REPUBLIKA
(„Súťaž“)
1.

ZÁKLADNÉ VYMEDZENIE SÚTAŽE

1.1

Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel Súťaže („Pravidlá“). Tieto
Pravidlá môžu byť pozmenené len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu, ktoré
budú uverejnené 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 vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 27347
(„Usporiadateľ“).

1.3

Organizátorom Súťaže je reklamná agentúra McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o.,
INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY so sídlom Praha 2, Riegrovy sady č. p. 28,
PSČ 120 00, IČO: 17046041, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským
súdom v Prahe, oddiel C, vložka 2080 („Organizátor“).

2.

ČAS A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

2.1

Súťaž bude prebiehať v čase od 15. septembra 2020 00:00:00 hod. do 31. októbra 2020
23:59:59 hod. („Čas konania Súťaže“).

2.2

Súťaž je organizovaná na území Českej republiky a Slovenskej republiky, a to na osobitnej
súťažnej microsite dostupnej z internetových stránok kinder.sk („Súťažná stránka“). Na tejto
Súťažnej stránke je umiestnený registračný formulár, Pravidlá, kontaktný formulár, a aplikácia
na personalizáciu výhry – rozprávkovej knižky.

2.3

Tieto pravidlá upravujú podmienky Súťaže vo vzťahu k Súťažiacim, ktorí si v Čase konania
Súťaže zakúpia súťažný Výrobok na území Slovenskej republiky („Miesto konania Súťaže“).
Súťažiaci, ktorí si zakúpia súťažný Výrobok na území Českej republiky, budú podliehať českej
verzii súťažných pravidiel.

3.

ÚČASŤ V SÚŤAŽI

3.1

Súťaže sa podľa týchto pravidiel môže zúčastniť len fyzická osoba („Súťažiaci“). V prípade
ktoréhokoľvek Súťažiaceho mladšieho ako 18 rokov je Organizátor oprávnený vyžiadať si
kedykoľvek písomné potvrdenie o tom, že takýto Súťažiaci disponuje súhlasom svojho
zákonného zástupcu na účasť v Súťaži, a to v súlade s ust. § 8 v spojení s § 26 zákona č.
40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“);
v prípade, že takéto potvrdenie nebude predložené do 5 dní od takejto výzvy, je Organizátor
oprávnený daného Súťažiaceho zo Súťaže vylúčiť; prípadný nárok takéhoto Súťažiaceho na
výhru týmto okamihom bez náhrady zaniká. Podmienkou účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel
je, že Súťažiaci si v Čase konania Súťaže zakúpi v Mieste konania Súťaže pre svoju osobnú
potrebu aspoň 1 ks výrobku Kinder Chocolate 100g v súťažnom balení, ktoré na vonkajšej
strane obalu obsahuje informácie o tejto Súťaži a na vnútornej strane obalu obsahuje súťažný
unikátny kód („Výrobok“), („Unikátny kód“) v ktoromkoľvek maloobchode, v ktorom sa so
súhlasom Usporiadateľa predávajú uvedené Výrobky.

3.2

Každý Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť opakovane prostredníctvom opakovaného nákupu
Výrobkov v Čase konania Súťaže, vždy však len za súčasného splnenia podmienok účasti podľa
bodu 3.1 a 4.1 týchto Pravidiel. Jeden Unikátny kód je na Súťažnej stránke možné zadať len
jedenkrát.

3.3

Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora a ich blízke osoby
v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak sa výhercom stane takáto vylúčená
osoba, výhra jej nebude odovzdaná a Usporiadateľ výhru poskytne dodatočne vylosovanému
Súťažiacemu, ktorý splnil všetky podmienky účasti v Súťaži, prípadne ju použije na iné, napr.

marketingové alebo dobročinné účely.
3.4

Do Súťaže budú zaradení a výhercami sa môžu stať len tí Súťažiaci, ktorí splnili všetky
stanovené podmienky Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho
uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi
a Súťažiacich, ktorí nebudú spĺňať podmienky uvedené v týchto Pravidlách, zo Súťaže vylúčiť.

4.

MECHANIKA, VYHODNOTENIE SÚŤAŽE A VÝHRY

4.1

Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, že v Čase konania Súťaže sa zaregistruje na Súťažnej stránke
s uvedením svojich kontaktných údajov v podobe presne zodpovedajúcej jeho preukazu
totožnosti (ak taký preukaz má) v rozsahu mena, priezviska a e-mailovej adresy, a vloží
Unikátny kód. Súťažiaci mladší ako 16 rokov pri registrácii uvedie aj meno, priezvisko, trvalé
bydlisko a e-mailovú adresu svojho zákonného zástupcu. Súťažiaci, ktorý má záujem hrať
o hlavnú výhru, vyplní taktiež aj svoju korešpondenčnú adresu pre prípadné zaslanie tejto
výhry.

4.2

Pri vkladaní Unikátneho kódu musí byť kód totožný s kódom, ktorý je uvedený na vnútornej
strane obalu Výrobku.

4.3

V prípade, ak si Súťažiaci zakúpi viac Výrobkov, môže do formulára zadať viac Unikátnych
kódov.

4.4

Organizátor má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými
Súťažiacimi. Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť Súťažiaceho v prípade,
ak bude mať dôvodné 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 a nie je možné sa voči
nemu odvolať.

4.5

Výhrami v Súťaži sú unikátne personalizované rozprávkové knižky. Súťažiaci v aplikácii na
Súťažnej stránke upraví jazykovú mutáciu textu (českú alebo slovenskú), mená
a charakteristické črty tváre jedného alebo obidvoch hlavných hrdinov knižky, podľa čoho sa
zmení obsah knihy a vznikne jedinečná personalizovaná knižka („Knižka“).
Výhra pre každého:
Po vložení 1 Unikátneho kódu má každý Súťažiaci nárok na stiahnutie Knižky vo formáte PDF
na čítanie v mobilnom telefóne alebo počítači.
Hlavná výhra:
Po vložení každých 3 Unikátnych kódov bude Súťažiacemu pridelené herné číslo („Herné
číslo“), ktoré bude automaticky zaradené do losovania o fyzický výtlačok Knižky. V takomto
prípade bude Súťažiaci automaticky požiadaný o vyplnenie korešpondenčnej adresy, na ktorú
mu bude zaslaná výhra (viď ods. 4.1).
V Čase konania Súťaže bude Súťažiacim postupne rozdaných 2450 fyzických výtlačkov
Knižky. Počet kusov výhier je spoločný pre Českú aj Slovenskú republiku.

4.6

Na účely Súťaže bude Čas konania Súťaže rozdelených na 7 súťažných týždňov („Súťažný
týždeň“), ktoré začínajú pondelkom a končia nedeľou s výnimkou prvého Súťažného týždňa,
ktorý začína prvým dňom Času konania Súťaže a posledného Súťažného týždňa, ktorý končí
posledným dňom Času konania Súťaže.

4.7

Organizátor vylosuje po uplynutí každého Súťažného týždňa celkom 350 Herných čísel, ktoré
boli pridelené v priebehu príslušného Súťažného týždňa, a to dokopy pre Českú aj Slovenskú
republiku (Losovanie“). Súťažiaci, ktorým bolo pridelené vylosované Herné číslo, získajú
hlavnú výhru (jednotlivo ako „Výherca“ alebo spoločne ako „Výhercovia“).

4.8

Každý Súťažiaci sa môže zúčastniť Súťaže opakovane, a to aj v rámci jedného Súťažného
týždňa a môže získať neobmedzený počet výhier pre každého alebo hlavných výhier. Vo vzťahu
ku každej výhre však Súťažiaci musí preukázať nárok na túto výhru zadaním jedného (1)

Unikátneho kódu v prípade výhry pre každého a troch (3) Unikátnych kódov (resp. im
zodpovedajúceho vylosovaného Herného čísla) v prípade hlavnej výhry.
4.9

Na oznámenie výhier Výhercom bude použitá e-mailová adresa uvedená Výhercom pri
registrácii, pričom v prípade Výhry pre každého bude toto oznámenie obsahovať aj odkaz na
stiahnutie výhry vo formáte PDF. Súťažiaci, ktorí nezískali výhru sa nebudú nijak informovať.

4.10 V prípade nesplnenia ktorejkoľvek požiadavky podľa týchto Pravidiel nárok Výhercu na výhru
zaniká a táto výhra bez náhrady prepadá Usporiadateľovi. V prípade splnenia všetkých
požiadaviek podľa týchto Pravidiel bude Výhercovi hlavnej výhry zaslaný fyzický výtlačok
Knižky prostredníctvom Slovenskej pošty na korešpondenčnú adresu poskytnutú v súlade
s bodom 4.1. týchto Pravidiel.
4.11 Organizátor má v odôvodnených prípadoch právo nahradiť Knižku inou obdobnou výhrou.
Z obdobných dôvodov môže Organizátor upraviť lehoty uvedené v týchto Pravidlách.
4.12 V prípade, ak sa Súťaže zúčastní menej ako desať (10) Súťažiacich, je výlučne na rozhodnutí
Organizátora, či a ako rozdelí Výhry, alebo či Súťaž alebo jej časť zruší.
4.13 V prípade, ak sa ukáže, že Výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na Knižku podľa týchto
Pravidiel, alebo pokiaľ Výherca Knižku odmietne, použije sa primerane bod 3.3 týchto
Pravidiel.
5.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1

Registráciou na Súťažnej stránke (v Súťaži) berie Súťažiaci 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 jeho osobné údaje
v rozsahu mena, priezviska a e-mailovej adresy, poštovej adresy a prípadne ďalších údajov
poskytnutých Usporiadateľovi alebo Organizátorovi, spracúvať na účely jeho účasti v Súťaži
a to na dobu nevyhnutnú pre usporiadanie Súťaže a prípadnú kontrolu zo strany orgánov
verejnej moci. Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné pre
účasť v Súťaži a pre plnenie vzájomných práv a povinností medzi Usporiadateľom,
Organizátorom a Súťažiacim vyplývajúcich z účasti v Súťaži. Organizátor je vo vzťahu
k osobným údajom Súťažiacich sprostredkovateľom Usporiadateľa. Osobné údaje nebudú
poskytnuté k ďalšiemu spracúvaniu žiadnym iným tretím osobám.

5.2

Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa bodu 5.1 týchto Pravidiel je:
a) Plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) - spotrebiteľská súťaž predstavuje zmluvný
vzťah medzi Súťažiacimi ako účastníkmi Súťaže a Usporiadateľom, na základe ktorého má
Súťažiaci po splnení stanovených podmienok možnosť získať atraktívne ceny poskytnuté do
Súťaže Usporiadateľom a/alebo zmluvnými partnermi Usporiadateľa. Osobné údaje
Súťažiaceho sú preto spracúvané v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na plnenie záväzku
vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu (Súťaže), t.j. vyhodnotenie súťaže a doručenie výhry.
b) Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - osobné údaje Súťažiaceho bude
Usporiadateľ po skončení zmluvného vzťahu (Súťaže) archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre
účely splnenia zákonných povinností Usporiadateľa vyplývajúcich mu z daňových a účtovných
právnych predpisov.
c) Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) - osobné údaje Súťažiaceho bude
Usporiadateľ archivovať na dobu vyššie uvedenú na základe oprávneného záujmu
Usporiadateľa pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo
Súťaže alebo v súvislosti s ňou a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností, napr.
voči Úradu na ochranu osobných údajov.

5.3

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má Súťažiaci právo (i) na prístup k osobným
údajom, (ii) na opravu alebo doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii)
na výmaz osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, za ktorými boli
zhromaždené alebo inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvane protiprávne, (iv) na

obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenosnosť údajov a
(vi) právo namietať, na základe čoho bude spracúvanie osobných údajov Súťažiaceho ukončené,
pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú
nad záujmami alebo právami a slobodami Súťažiaceho, najmä prípadné vymáhanie právnych
nárokov. Zároveň má Súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je
v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.uoou.sk). Pri výkone
svojich práv alebo v iných záležitostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa môžu
Súťažiaci obrátiť na Usporiadateľa písomne listom na adresu Usporiadateľa, Ferrero Česká
s.r.o., IČO 604 88 743, so sídlom Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 150 00, emailom na e-mailovou adresu privacy.czech@ferrero.com alebo na telefónnom čísle
+420 225 020 111.
6.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

6.1

Tieto Pravidlá budú po celý Čas konania Súťaže dostupné na Súťažnej stránke.

6.2

Organizátora je možné v súvislosti so Súťažou kontaktovať pomocou formulára na Súťažnej
stránke v sekcii „Časté otázky“.

6.3

Účasť v Súťaži je dobrovoľná. 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.

6.4

Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za akékoľvek technické problémy v súvislosti
s účasťou Súťažiaceho v Súťaži.

6.5

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

6.6

Usporiadateľ ani Organizátor rovnako nezodpovedajú za akúkoľvek škodu, ktorú Súťažiaci
alebo ďalšie osoby prípadne utrpia v súvislosti s účasťou v Súťaži alebo s použitím získanej
výhry.

6.7

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

6.8

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť Pravidlá Súťaže alebo
Súťaž skrátiť, predĺžiť alebo úplne zrušiť bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady, a to bez
akýchkoľvek nárokov Súťažiacich voči Usporiadateľovi alebo Organizátorovi Súťaže. Každá
takáto zmena Pravidiel alebo Súťaže bude uskutočnená formou písomných číslovaných
dodatkov účinných okamihom uverejnenia na Súťažnej stránke. Zmeny bude Usporiadateľ
uskutočňovať len z mimoriadnych dôvodov, najmä v prípade okolností , nad ktorými nemá
Usporiadateľ primeranú kontrolu, vrátane technických alebo právnych dôvodov a za
podmienky, že Usporiadateľ sa bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na Súťažiacich.

