ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

„VYHRAJTE KAŽDÝ DEŇ NUTRILON NA CELÝ ROK“
(ďalej len „súťaž“)

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel marketingovej súťaže.
Tento status je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá vo vzťahu k spotrebiteľom.
Tento status môže byť pozmenený formou písomných dodatkov,
zmeny sú prípustné iba za písomného súhlasu usporiadateľa a organizátora.

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť NUTRICIA s.r.o.
so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika,
zapísaná v obchodnom registri SR, vložka číslo: 21863/B,
IČO: 35 710 314, DIČ: SK2020265830
(ďalej len „usporiadateľ“).

Organizátorom súťaže je spoločnosť Noe’s, s. r. o.
so sídlom: Bezručova 160/13, Zeleneč, 250 91 Zeleneč v Čechách, okr. Praha-východ,
zapísaná v obchodnom registri – Mestský súd v Prahe, oddiel C, vložka 62133,
IČO: 25697749 DIČ: CZ25697749
(ďalej len „organizátor“)

I.

Termín a miesto konania
1. Súťaž bude prebiehať v termíne od 8. 7. 2019 00:00:00 hod. do 31. 8. 2019 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len
„obdobie konania súťaže“) na celom území Slovenskej republiky v predajných sieťach podľa rozdelenia v bode
III (ďalej len „miesto konania súťaže“).
2. Súťažný nákup musí byť uskutočnený v termíne od 1. 7. 2019 07:00:00 hod. do 31. 8. 2019 23:59:59 hod.
vrátane (ďalej len „termín súťažného nákupu“) na celom území Slovenskej republiky v mieste konania súťaže.
3. Súťaž je v období svojho konania rozdelená pre účely žrebovania denných výhier do 55 (päťdesiatich
piatich) samostatných súťažných dní. Súťažným dňom sa rozumie každý kalendárny deň v období konania
súťaže.

II.

Súťažné výrobky
1. Súťaž sa vzťahuje na výrobky usporiadateľa súťaže značky NUTRILON predávané v mieste konania súťaže
v období termínu konania súťaže (ďalej len „súťažný výrobok“) a uvedené nižšie v bode III tohto dokumentu.
Súťaž sa nevzťahuje na počiatočnú dojčenskú mliečnu výživu Nutrilon 1. Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy
dojčiat.

III.

Podmienky súťaže
1. Podmienkou pre účasť na súťaži je nákup súťažných výrobkov NUTRILON:
a)
min. 2 ks súťažných výrobkov NUTRILON 2, 3, 4, 5 (800 g vrátane príchutí)
v predajných sieťach drogérie DM, drogérie Teta, lekáreň Dr.Max, lekáreň Benu, v predajniach Billa, Metro,
COOP, Tesco, Kaufland, Schneider, v e-shopoch www.mall.sk a www.feedo.sk a v ostatných predajniach,
lekárňach a e-shopoch na území SR.

IV.

EAN

Item code

Name

8590340104077

632923

NUTRILON 2 800 g

8590340145346

595513

NUTRILON 2 Good Night 800 g

8590340126826

632924

NUTRILON 3 800 g

8590340104084

114195

NUTRILON 3 Vanilla 800 g

8590340111280

632925

NUTRILON 4 800 g

8590340104053

115500

NUTRILON 4 Vanilla 800 g

8590340132698

632926

NUTRILON 5 800 g

8718117605224

600125

NUTRILON 5 Vanilla 800 g

8590340163197

16319

NUTRILON 2 2× 800 g

8590340163203

16320

NUTRILON 3 2×800 g

8590340163210

16321

NUTRILON 4 2× 800 g

8590340166976

16697

NUTRILON 5 2× 800 g

Kto sa môže zúčastniť na súťaži
1. Na súťaži sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
s nasledujúcou výnimkou: Na súťaži sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere
k organizátorovi alebo k usporiadateľovi alebo sú k takým osobám vo vzťahu rodinných príslušníkov v rade
priamom. V prípade spotrebiteľov mladších ako 18 rokov sú títo povinní mať súhlas zákonného zástupcu tak
pre účasť na súťaži, ako aj pre prípadné prevzatie výhry.
2. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do
súťaže zaradené. Aj pokiaľ taká osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku
nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade
prepadá usporiadateľovi súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu náhodne vyžrebovanému výhercovi ako
náhradníkovi, popr. ju použiť na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že
organizátor alebo usporiadateľ zistí, či bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo
nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá danému účastníkovi dopomohla k
získaniu výhry.

V.

Výhry v súťaži a overenie nároku na výhru
1. V súťaži je celkovo 55 VÝHIER.
2. Výhrami v súťaži sú:
55×
NÁSLEDNÁ A BATOĽACIE MLIEKA NA CELÝ ROK pre jedno dieťa
Každý deň žrebujeme 1 (jedného) výhercu.

ROČNÁ ZÁSOBA následných a batoľacích mliek NUTRILON bude výhercovi zostavená na mieru podľa veku
dieťaťa (na základe dátumu narodenia dieťaťa doloženého výhercom). Maximálne množstvo jednotlivých
balení mliek pre dojčatá a batoľatá je 40 ks. Výherné výrobky zahŕňajú Nutrilon 2 (800 g), Nutrilon 3 (800 g),
Nutrilon 4 (800 g), Nutrilon 5 (800 g).
3. Každý výherca v súťaži vždy dostane 1× DENNÚ VÝHRU = ročnú zásobu následných a batoľacích mliek, na
ktorú mu v konkrétnom prípade vznikol nárok. Celkový počet denných výhier, ktoré môže konkrétny súťažiaci
v rámci súťaže získať, je obmedzený na jednu. Výhercovia budú o svojej výhre informovaní na e-mailovej
adrese, ktorú uviedli pri registrácii do súťaže, a to do troch pracovných dní od skončenia daného súťažného
dňa (ďalej len „výherná správa“). Vo výhernej správe bude súťažiaci vyzvaný na zaslanie kontaktných údajov
a korešpondenčnej adresy pre zaslanie či odovzdanie výhry a veku dieťaťa pre výpočet ročnej zásoby
následných a batoľacích mliek, a to elektronicky alebo doporučene na adresu organizátora/usporiadateľa, na
adresu Noe´s s .r. o. - Mezi Vodami 1895/17, 143 00 Praha 4 – Modřany, Česká republika, popr. na inú
oznámenú adresu, pričom obálka bude označená „NUTRILON SÚŤAŽ“.
4. V prípade, že usporiadateľ alebo organizátor budú mať pochybnosť o pravosti súťažných účteniek, ktoré
boli pri registrácii použité, je oprávnený v ním určenej lehote požadovať od súťažiaceho doručenie originálov
všetkých týchto súťažných účteniek. V prípade, že mu tieto nebudú doručené, resp. ich údaje nebudú
zodpovedať registráciám do súťaže, bude súťažiaci bez ďalšieho vylúčený. V prípade akejkoľvek pochybnosti
o pravosti súťažnej účtenky leží povinnosť rozptýliť túto pochybnosť výlučne na danom súťažiacom.
5. Organizátor ani usporiadateľ nenesú akúkoľvek zodpovednosť za doručenie súťažných zásielok, za ich
poškodenie, oneskorenie či stratu počas prepravy.
6. V prípade, že súťažiaci nesplní vyššie uvedené podmienky v stanovených termínoch, prepadá neprevzatá
výhra bez náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť náhradnému výhercovi, popr.
ju použiť na iné marketingové účely.

VI.

Pravidlá súťaže – účasť na súťaži
1. Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že:
a)
v termíne súťažných nákupov podľa bodu I (od 1. 7. do 31. 8. 2019) splní súťažné podmienky nákupu
podľa bodu III, kúpi príslušný počet súťažných výrobkov NUTRILON a starostlivo si uschová súťažnú
účtenku a následne
b)
sa v období konania súťaže podľa bodu I (od 8. 7. do 31. 8. 2019) zaregistruje do súťaže na webových
stránkach www.nutrilonsutaz.sk (ďalej len „súťažný web“) tým, že úplne a pravdivo vyplní požadované
údaje (ďalej len „súťažný formulár“) v rozsahu meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo a e-mail
(ďalej len „osobné údaje“), dátum, počty a gramáže kúpených súťažných výrobkov NUTRILON
uvedených na účtenke zo súťažného nákupu a udelí súhlas so spracovaním zadaných osobných
údajov a s pravidlami súťaže.
c)

Podmienkou pre úspešnú registráciu je vyplnenie všetkých povinných údajov označených hviezdičkou.
Súťažná účasť prostredníctvom internetu (webovej registrácie) je bezplatná (zadarmo).

Na splnenie každej jednej platnej registrácie je nutné kúpiť min. 2 ks súťažného výrobku NUTRILON
800 g (špecifikované v bode III). Na jednej súťažnej účtenke môže mať súťažiaci viac súťažných
výrobkov, pre opakovanú registráciu vždy však v párnom počte (deliteľnom dvoma). Pokiaľ bude na
účtenke nepárny počet výrobkov, automatická registrácia prebehne iba v prípade, že minimálny počet
pre opakovanú registráciu budú 2 ks súťažného výrobku NUTRILON 800 g.

Príklad: Na súťažnej účtenke má súťažiaci 4 súťažné výrobky NUTRILON 800 g, vyplní kompletné
údaje v registračnom formulári, v poli „výrobkov na účtenke“ vyberie zodpovedajúci počet 4. Týmto
krokom sa jeho údaje automaticky registrujú do súťaže dvakrát.
Tzn. 4 (výrobky) :

2 (min. počet výrobkov potrebný pre registráciu) = 2 (registrácie).

Príklad: Na súťažnej účtenke má súťažiaci 7 súťažných výrobkov NUTRILON 800 g, vyplní kompletné
údaje v registračnom formulári, v poli „výrobkov na účtenke“ vyberie zodpovedajúci počet 6. Týmto
krokom sa jeho údaje automaticky registrujú do súťaže trikrát.
Tzn. 6 (výrobky) :

2 (min. počet výrobkov potrebný na registráciu) = 3 (registrácie). Posledný, siedmy

kus nie je možné uplatniť na opakovanú registráciu, pretože nespĺňa uvedenú podmienku „platnej
registrácie v súťaži“.

2. Súťažiaci je povinný uschovať si originál súťažnej účtenky. Organizátor je oprávnený od výhercu požadovať
predloženie súťažnej účtenky, kde sa musia údaje zhodovať s údajmi uvedenými súťažiacim v jeho súťažnej
webovej registrácii. V prípade, že výherca zaslal viac súťažných registrácií, je organizátor oprávnený od
výhercu požadovať predloženie všetkých originálnych súťažných účteniek, z ktorých boli údaje výhercom
poslané.
3. Súťažiaci je oprávnený sa na súťaži zúčastniť aj opakovane, vždy však po splnení všetkých podmienok.
Registrácie zaslané v inom než vyššie uvedenom tvare alebo doručené v inom termíne než v období konania
súťaže nemôžu byť do súťaže platne zaradené.
4. Na jednu registrovanú e-mailovú adresu, jeden telefón a jedno meno je možné vyhrať iba jednu výhru.

VII.

Určenie výhercov
1. Každý súťažný deň bude zo všetkých v priebehu predchádzajúceho súťažného dňa riadne zaregistrovaných
súťažiacich vyžrebovaný 1 výherca dennej výhry. Na určenie výhercov všetkých výhier bude použitý softvérový
žrebovač, ktorý výherca vyberie náhodným výberom z databázy súťažiacich. Žrebovanie dennej výhry prebehne
vždy nasledujúci deň po predchádzajúcom skončenom súťažnom dni a bude sa žrebovať zo všetkých platných
registrácií v predchádzajúcom súťažnom dni.
2. V prípade neplatnej registrácie (napr. nedoloženie súťažnej účtenky, opakované registrácie na jednu súťažnú
účtenku alebo na jeden e-mail, telefón, meno a pod.) bude dodatočným žrebovaním vybraný náhradný výherca.
Organizátor si vyhradzuje právo na overenie pravdivosti údajov, vyžiadanie a doloženie všetkých súťažných
účteniek a konečné posúdenie splnenia pravidiel a platnosti každej registrácie.
3. Výhercovia budú po skončení súťaže zverejnení na webových stránkach súťaže www.nutrilonsutaz.sk vo
formáte meno, prvé písmeno priezviska výhercu a mesto (podľa údajov vyplnených v súťažnej registrácii a na
základe informácií od výhercu) spolu s výhrou.

VIII.

Oznámenie a čerpanie výhier
1. Na oznámenie výhier bude použitá e-mailová adresa zo súťažnej registrácie. Organizátor bude výhercu
kontaktovať do 3 pracovných dní od vyžrebovania.
2. Výhry budú odoslané prostredníctvom Českej pošty alebo budú odovzdané osobne. Výhry budú
účastníkom odoslané/odovzdané v 3 samostatných dávkach. Prvú dávku dostane výherca do jedného mesiaca
od skončenia súťaže a kontroly príslušných súťažných účteniek. Ďalšie 2 dávky dostane výherca vždy so 4-

mesačným odstupom (je tak urobené s ohľadom na lehotu trvanlivosti mliek).
3. Súťažiaci je povinný riadiť sa organizačnými pokynmi organizátora súťaže.
4. Na čerpanie výhry je výherca povinný potvrdiť účasť na súťaži odpovedným e-mailom a na vyzvanie
organizátora súťaže predložiť všetky súťažné účtenky podľa pokynov organizátora. Podrobné inštrukcie
a kontakty na organizátora budú súčasťou výherného e-mailu (e-mailu s oznámením o výhre).
5. V prípade, že výherca dennej výhry nebude v stanovenej lehote reagovať na výherný e-mail alebo nebudú
splnené podmienky pre udelenie výhry, výhra bude udelená náhradníkovi, ktorý bude vyžrebovaný rovnakým
spôsobom a na základe rovnakých kritérií ako pôvodný výherca.
6. Ak bude zistené, že výherca nedodržal alebo porušil pravidlá súťaže, budú vyradené všetky jeho registrácie.
V takom prípade bude výhra udelená náhradníkovi.
7. Organizátor a usporiadateľ súťaže si vyhradzujú právo konečného rozhodnutia sporných prípadov, najmä
o udelení výhry či neudelení výhry, rovnako ako o vyradení ktoréhokoľvek účastníka zo súťaže. Také
rozhodnutie organizátora a usporiadateľa je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.
8. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná, nemá nárok výhru reklamovať ani
nárokovať žiadne vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote výhry.
9. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za škodu vzniknutú používaním výhry.
10. V prípade slovenského výhercu je príjemca v zmysle § 9 ods. 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z., o dani
z príjmu, v znení neskorších predpisov povinný pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad
350 eur usporiadateľom súťaže daň z príjmu zo sumy presahujúcej túto hodnotu. V zmysle zákona č. 595/2003
Z. z., o dani z príjmu, v znení neskorších predpisov a zákona č. 580/2004 Z. z., o zdravotnom poistení, v znení
neskorších predpisov (najmä § 10b odsek 1 písm. d) podlieha nepeňažná výhra v hodnote nad 350 eur odvodom
na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je 14 %.

IX.

Práva a povinnosti usporiadateľa súťaže
1. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu
a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté
treťou osobou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami.
2. Usporiadateľ súťaže si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vr. obdobia jej
platnosti či súťaž ukončiť, a to v priebehu celého súťažného obdobia. Usporiadateľ ani organizátor súťaže
nezodpovedajú za nedoručenie oznámenia o výhre. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť sietí
mobilných operátorov a nezodpovedá za vlastníctvo použitých mobilných telefónov, resp. mobilných dát.
3. Jediné úplné a záväzné pravidlá sú uložené u organizátora súťaže a uverejnené na internetovej adrese
www.nutrilonsutaz.sk.

X.

Spracovanie osobných údajov
1. V nadväznosti na platnú legislatívu v oblasti spracovania osobných údajov na lokálnej úrovni v Českej
republike zákon č. 110/2019 Zb., O spracovanie osobných údajov, resp. na slovenský zákon č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov, v platnom znení a na európskej úrovni
s priamou účinnosťou v Českej a Slovenskej republike, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady [EÚ]
2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto
údajov a o zrušení smernice 95/46/ES [všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov]) vás týmto
informujeme, že naša spoločnosť NUTRICIA a. s. ako prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len

„prevádzkovateľ“) spracováva vami poskytnuté údaje iba na účely realizácie a vyhodnotenia súťaže, a to počas
súťaže a maximálne 6 mesiacov od vyhlásenia výhercov súťaže. V prípade výhercov budú tieto údaje
spracované v čase stanovenom legislatívnymi požiadavkami. Tieto údaje môžu byť sprístupnené v rozsahu
a na účely vyššie uvedené aj organizátorovi súťaže (ďalej len „sprostredkovateľ“).
2. Pokiaľ bude v pravidlách súťaže uvedené, že výhercovia budú zverejnení na webových stránkach
a v oznamovacích prostriedkoch v rozsahu údajov pre tento účel poskytnutých, je súhlas spotrebiteľa s takým
zverejnením podmienkou účasti na súťaži. Súhlas sa udeľuje počas zverejnenia výhercov súťaže a je
poskytnutý zapojením sa do súťaže.
3. Súťažiaci má právo svoj súhlas bezplatne odvolať, a to písomnou formou na e-mail
privacy.sk@nutricia.com, a ďalej má práva najmä podľa čl. 13 až 23 GDPR, t. j. najmä právo prístupu k údajom,
ktoré sa ho týkajú, a právo požadovať ich opravu alebo výmaz. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných
údajov je účinné okamihom doručenia usporiadateľovi. Odvolaním svojho súhlasu však súťažiaci stráca nárok
na výhru v súťaži.
4. Pokiaľ súťažiaci zistí alebo sa bude domnievať, že usporiadateľ robí spracovanie osobných údajov, ktoré je
v rozpore so zákonom, najmä ak budú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže
požiadať usporiadateľa o vysvetlenie a požiadať, aby usporiadateľ takto vzniknutý stav odstránil. Môže ísť
najmä o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak bude žiadosť
účastníka uznaná ako oprávnená, usporiadateľ neodkladne tento vzniknutý stav odstráni. Ak usporiadateľ
nevyhovie tejto žiadosti, má účastník právo obrátiť sa s podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.
5. Súťažiaci potvrdzuje, že poskytol svoje vlastné osobné údaje a ďalej že spĺňa podmienky účasti na súťaži
stanovené týmito pravidlami súťaže. Prípadné porušenie pravidiel môže mať za následok vylúčenie
súťažiaceho zo súťaže.

V Prahe dňa 1. 7. 2019.

