
Pravidlá súťaže "GRANKO® výzva" 

(Ďalej len "Súťaž") 

1. Usporiadateľ Súťaže: 

Spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 11, 971 27, Slovenská 

republika, IČO: 31 568 211, (ďĎalej len "Usporiadateľ") 

2. Termín Súťaže: 

Súťaž bude prebiehať prostredníctvom sociálnej siete Instagram na profile @granko od 01. 06. 2021 

okamihom publikovania do 01. 09. 2021 23:59:00, (ďalej len "Doba trvania Súťaže") 

3. Podmienky účasti v Súťaži: 

Súťažiacim sa môže stať iba osoba, ktorá: 

- má doručovaciu adresu na území Českej alebo Slovenskejé republiky; 

- je staršia ako 18 rokov; oOsoby mladšie ako 18 rokov sa môžu Súťaže zúčastniť iba s písomným 

súhlasom svojho zákonného zástupcu. V ňom bude výslovne uvedené, že zákonný zástupca súhlasí s 

účasťou zastúpeného v Súťaži, súhlasí s pravidlami tejto Súťaže a súhlasí so spracúovaním osobných 

údajov (svojich i zastúpeného) za účelom ich využitia v rámci Súťaže. Povinnosťou súťažiaceho je 

predložiť Usporiadateľovi súhlas zákonného zástupcu, a to jeho zaslaním na e-mail info@nestle.sk. Ak 

nepodá súťažiaci písomný súhlas zákonného zástupcu ani do 5 dní odo dňa, keď o jeho predloženie 

bol požiadaný, je Usporiadateľ oprávnený súťažiaceho bez náhrady vylúčiť zo Súťaže. Spotrebiteľ sa 

do Súťaže zapojí tak, že splní všetky podmienky účasti v Súťaži stanovené týmito pravidlami; 

- má v Dobe trvania Súťaže aktívny účet na sociálnej sieti Instagram; 

- zapojením do Súťaže vyslovuje svoj súhlas s podmienkami Súťaže a so spracoúvaním osobných 

údajov; 

- splní pravidlá Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať; 

- dodržiava pravidlá sociálnej siete Instagram; 

(ďĎalej len "Súťažiaci"). 

4. Princíp Súťaže: 

Potenciálny Súťažiaci sa môže do Súťaže zapojiť po splnení nasledujúcich krokov uvedených v týchto 

pravidlách. 

4.1. Úlohou Súťažiacich je vložiť súťažný príspevok, ktorým je fotografia, ako si sami alebo s rodinou 

užívajú a chránia prírodu podľa tipov na webových stránkach www.granko.cz, na svoj Instagram 

profil v Dobe trvania Súťaže. Súťažný príspevok, v podobe fotografie (Instagram post), musí byť na 

fotografii označený profilom @granko a v popisku musí byť pripojený hashtag #grankovprirode a 

#ceskapriroda pre Súťažiaci s bydliskom na území Českej é republiky alebo #slovenskapriroda pre 

Súťažiaci s bydliskom na území Slovenskejých republiky. 

4.2. Súťažiaci vložením súťažného príspevku súhlasí, aby Usporiadateľ zverejnil na webových 

stránkach www.granko.cz a na sociálnych sieťach GRANKO t.j. na Facebooku a Instagrame jeho 

užívateľské meno a súťažný príspevok zo sociálnej siete Instagram. 
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4.3. Do Súťaže sa dá prihlásiť len jedným súťažným príspevkom. V prípade porušenia tejto 

podmienky, bude Súťažiaci zo Súťaže vyradený. 

4.4. Po uplynutí Doby trvania Súťaže vyberie Organizátor 6 súťažných príspevkov - 3 z príspevkov 

označených #ceskapriroda a 3 z príspevkov označených #slovenskapriroda, ktorých autori vyhrajú 

10.000 Kč/400 EUR na výlety do prírody, pozvánku na stretnutie s českými alebo slovenskými 

veľvyslancami projektu Sandrou Novákovou alebo sestrami Heribanovými - Tamarou Šimončíkovou 

a Barbarou Jagušák, odborníkmi a tvárou GRANKO Veronikou Fojtů (dievčatkom z pôvodného obalu) 

a ročnú zásobu výrobkov GRANKO podľa vlastného výberu (v celkovej hmotnosti 6 kg). 

4.5. Výber výhercov je plne na rozhodnutí Usporiadateľa. 

4.6. Kompletné znenie pravidiel v českom a slovenskom jazyku bude po celú Dobu trvania Súťaže 

dostupné na webových stránkach: www.granko.cz. Usporiadateľ je oprávnený jednostranne bez 

náhrady zmeniť pravidlá Súťaže aj v priebehu Doby jej trvania, napr. skrátiť ju, prerušiť, zrušiť, zmeniť 

predmet výhry. V prípade zmeny pravidiel Súťaže, bude o zmene Usporiadateľ informovať na 

uvedených webových stránkach. 

4.7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť  Súťažiaceho  zo Súťaže, 

ktorý vykazuje známky nepoctivého, nekalého či podvodného konania alebo iného konania, ktoré je v 

rozpore s dobrými mravmi a s týmito pravidlami. Usporiadateľ má právo z týchto dôvodov vylúčiť zo 

Súťaže tiež výhercu. 

4.8. Súťažiaci si je vedomý, že na účasť v Súťaži ani na výhru nemá právny nárok, teda nemožno ju 

právne vymáhať. Súťažiaci si je tiež vedomý toho, že k prevzatiu výhry bude treba jeho súčinnosť a je 

pripravený ju poskytnúť. 

4.9. Súťažný príspevok nesmie: 

• byť v rozpore s platnými právnymi predpismi, najmä s predpismi platnými na území Českej a 

Slovenskej republiky; 

• obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne 

prijímanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť; 

• obsahovať prvky pornografie, násilia, pohoršujúci alebo inak nevhodný obsah; 

• hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb; 

• podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť alebo navádzať k nemravnému chovaniu; 

• obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým uplatňujú práva tretej osoby, najmä práva na ochranu 

osobnosti a práva autorské alebo práva súvisiace s autorským právom, práva priemyselného 

vlastníctva ako napr. ochranné známky alebo označenia pôvodu a iné práva duševného vlastníctva; 

obsahovať skrytú reklamu; 

• akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno Usporiadateľa, ale ani označených profilov v 

komentári pod súťažnom príspevkom. 

Rozhodnutie o tom, či súťažný príspevok spĺňa podmienky tohto odseku, náleží výhradne 

Usporiadateľovi. 

4.10. Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb 

stane výhercom, výhra jej nebude odovzdaná a bude vybraný iný výherca. 
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4.11. Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek technické problémy pri používaní sociálnej siete 

Instagram, najmä nezodpovedá za nedoručenie súkromnej správy alebo iného upozornenia, ktorým 

bude informovať výhercu či náhradného výhercu Súťaže. 

5. Výhra a vyhlásenia výhercov: 

Výhru majú šancu získať 3 Súťažiaci z Čiech a 3 Súťažiaci zo Slovenska. 

Výhru tvoria nižšie uvedené časti: 

• peňažná výhra 10 000,- Kč pre výhercov s bydliskom na území Českej republiky alebo 400 EUR (po 

zdanení) pre výhercov s bydliskom na území Slovenskej republiky, 

• pozvánka pre rodinu výhercu (2 dospelí a vlastné deti alebo jednotlivec+1doprovod) na poldenné 

stretnutie (spojené s aktivitou napomáhajúcou prírode) s českými alebo slovenskými veľvyslancami 

projektu: Sandrou Novákovou alebo sestrami Heribanovými - Tamarou Šimončíkovou a Barbarou 

Jagušák, s tvárou GRANKA Veronikou Fojtů, známou z prvého obalu a odbornými garantmi, 

• úhrada cestovných nákladov v max. výške 80 EUR (po zdanení), 

• vecná výhra – ročná zásoba GRANKO podľa vlastného výberu (v celkovej hmotnosti 6 kg, hodnota 

výhry je 517,5 EUR). 

(ďalej len "Výhra"). 

Do Súťaže je vložených celkom 6 Výhier, 3 pre Českú a 3 pre Slovenskú republiku. 

Položky z výhry peňažná výhra a úhrada cestovných nákladov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov sú výhry oslobodené od dane z príjmov v hodnote 

neprevyšujúcej 350 EUR. Z peňažných výhier plynúcich zo zdrojov na území SR sa daň vyberá zrážkou 

(§ 43). Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane, ktorým je Usporiadateľ Súťaže, a to pri výplate, 

poukázaní, alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. 

Súťažiaci berú na vedomie, že keďže hodnota výhry alebo položky presahuje 350,- EUR, je výherca 

v zmysle slovenských právnych predpisov povinný zdaniť výhru za podmienok uvedených v zákone č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom a účinnom znení  a zaplatiť poistné na zdravotné poistenie 

za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom a účinnom znení. 

 

5.1. Do 5 pracovných dní po skončení Súťaže budú vybraní a vyhlásení 3 výhercovia za Českú a 3 

výhercovia za Slovenskú republiku, ktorí splnili pravidlá Súťaže. Vyhlásenie výhercov prebehne 

zdieľaním výherných príspevkov a označením výhercov v Stories na instagramovom profile @granko. 

Zároveň budú výhercom zaslané súkromné správy prostredníctvom siete Instagram, a to najneskôr 

do 3 pracovných dní odo dňa vyhlásenia výhercov. 

5.2. Pokiaľ do 15. 09. 2021 23:59:00 nezareaguje výherca na súkromnú správu zaslanú 

z instagramového profilu Usporiadateľa @granko, môže Usporiadateľ vybrať iného výhercu alebo 

rozhodnúť o tom, že výhra prepadne Usporiadateľovi. 

5.3. Vecná výhra (6 kg GRANKA) bude odovzdaná výhercom na stretnutí s veľvyslancami. 

5.4. Výherca súhlasí, že stretnutie s veľvyslancami bude dokumentované a vytvorený materiál môže 

slúžiť na propagačné účely značky GRANKO. 



5.5. Ak sa výherca nebude môcť stretnutia s veľvyslancami zúčastniť, táto časť Výhry prepadá bez 

náhrady. 

5.6. V prípade, že sa výherca nezúčastní stretnutia s veľvyslancami, je potrebné, aby poskytol 

Usporiadateľovi kontaktné údaje: celé meno, telefonický kontakt a úplnú doručovaciu adresu, na 

ktorú bude do 4 týždňov od ukončenia Súťaže doručená vecná výhra prostredníctvom poštových, 

kuriérskych alebo iných zásielkových služieb. Náklady spojené s doručením výhry hradí Usporiadateľ. 

5.7. Na doručenie peňažnej výhry je potrebné, aby Výherca poskytol Usporiadateľovi bankové 

spojenie na účet, na ktorý si bude priať peňažnú výhru previesť. Peňažná výhra bude zaslaná do 75 

dní od poskytnutia bankových údajov. 

6. Licenčné podmienky 

Zaslaním súťažného príspevku do Súťaže (ďalej len "Súťažné dielo") súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi 

nevýhradné bezodplatné oprávnenie na použitie Súťažného diela, resp. ktorejkoľvek jeho časti, 

všetkými známymi spôsobmi použitia, tj. predovšetkým rozmnožovaním, rozširovaním a verejným 

prenosom (prostredníctvom internetu a ďalších komunikačných kanálov, vysielaním rozhlasom a / 

alebo televíziou). Oprávnenie je udelené v neobmedzenom rozsahu, tj. bez technologického, 

množstevného, územného a časového obmedzenia. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že Súťažné 

dielo bude využité Usporiadateľom tiež k reklamným, propagačným a marketingovým účelom. 

Súťažiaci tiež súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený licenciu poskytnúť tretej osobe (poskytnúť 

podlicenciu) a že Usporiadateľ nie je povinný túto licenciu využiť. Usporiadateľ je zároveň oprávnený 

Súťažné dielo zverejniť, spojiť s iným dielom, predmetom či prvkom, zaznamenať Súťažné dielo, 

zaradiť ho do súboru, a užiť ho v rozsahu vyššie udeleného oprávnia. 

Súťažiaci ďalej súhlasí s tým, že Súťažné dielo môže byť využité v rozsahu udeleného oprávnenia tiež 

po spracovaní, zmene či inej úprave. 

Súťažiaci účasťou v Súťaži a odoslaním Súťažného diela do Súťaže potvrdzuje, že je jediným autorom 

Súťažného diela, že je oprávnený uvedené oprávnenie Usporiadateľovi udeliť a že udelením 

oprávnenia neporušuje práva vyplývajúce z duševného vlastníctva tretích osôb.  

Súťažiaci ďalej potvrdzuje, že Súťažné dielo vytvoril so súhlasom všetkých osôb, ktoré sú v Súťažnom 

diele zachytené a / alebo ktorých diela či iné predmety ochrany sú jeho súčasťou. Usporiadateľ 

nezodpovedá za eventuálne porušenie práv týchto osôb vyplývajúcich najmä z autorského zákona a z 

príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. 

V prípade nepravdivosti vyššie uvedeného je Súťažiaci povinný uhradiť všetky oprávnené nároky 

dotknutých osôb, vrátane nákladov v tejto súvislosti vzniknutých Usporiadateľovi. Tým nie je 

dotknuté právo Usporiadateľa na náhradu ujmy (majetkovej i nemajetkovej). 

V prípade porušenia licenčných podmienok stanovených v týchto pravidlách zaniká Súťažiacemu 

právo na príslušné výhry. 

7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov: 

Vložením fotografie na sociálnu sieť Instagram s hashtagom #grankovprirode Súťažiaci: 

a) vedome potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov a vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas s 

Pravidlami Súťaže 

b) v prípade, že je Súťažiaci mladší ako 18 rokov, potvrdzuje, že je na základe súhlasu zákonného 



b) v prípade, že je Súťažiaci mladší ako 18 rokov, potvrdzuje, že je na základe súhlasu zákonného 

b) v prípade, že je Súťažiaci mladší ako 18 rokov, potvrdzuje, že je na základe súhlasu zákonného 

 

Vložením fotografie na sociálnu sieť Instagram s hashtagom #grankovprirode Súťažiaci súhlasí so 

spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len „Údaje“) 

a s ich zaradením do databázy Usporiadateľa ako Prevádzkovateľa. 

Osobné údaje sa spracúvajú najmä na evidenciu Súťažiacich, v období od ich poskytnutia v rámci 

Súťaže až do vyhlásenia výsledkov Súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, 

maximálne však 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje sa od účastníka Súťaže získavajú na základe 

súkromnej správy. Osobné údaje účastníka Súťaže sa budú spracúvať vo vyššie uvedenom rozsahu v 

elektronickej databáze Prevádzkovateľa, popr. sprostredkovateľom, s ktorým prevádzkovateľ  uzavrie 

príslušnú zmluvu. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme. 

Súťažiaci vložením fotografie na sociálnu sieť Instagram s hashtagom #grankovprirode vedome 

potvrdzuje skutočnosti podľa čl. III a dáva svoj výslovný súhlas ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 

1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

prevádzkovateľovi : 

• s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno, prvé písmeno priezviska a 

mesto (obec) na výhernej listine 

• s bezplatným obstaraním obrazových, zvukových a obrazovo zvukových záznamov 

(audiovizuálne záznamy) Súťažiaceho, tj. záznamov zachytávajúcich osobu Súťažiaceho 

vrátane všetkých jeho ďalších prejavov osobnej povahy, a ďalej s bezplatným použitím takých 

záznamov všetkými spôsobmi, hlavne zverejnením takéhoto záznamu v oznamovacích 

prostriedkoch, na internete a v propagačných materiáloch Prevádzkovateľa, a to 

neobmedzene (územne, časovo, množstevne);  

• so spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu:  

Spracúvaným osobným údajom Súťažiacich je: užívateľské meno na sociálnej sieti 

Instagram. 

Spracúvanými osobnými údajmi výhercov sú: meno, priezvisko, úplná doručovacia 

adresa vrátane ulice, čísla popisného, PSČ a názvu obce, telefónne číslo, bankové spojenie. 

 

 

PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov ( ďalej 

len „ zákon OOÚ “) má subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo 

na ochranu osobných údajov. Subjekt má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa 

potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt má zároveň právo v zmysle 

§ 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania 

osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie 

jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo 



v rozpore so zákonom. Subjekt má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona 

OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.   

V súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov má subjekt práva podľa článku 12–23 tohto 

nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, 

právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť 

údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na 

účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia 

založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania. 

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o 

spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované 

bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie 

totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií. 

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov. 

Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely 

potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené 

námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne. 

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je 

dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, 

ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa. 

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo 

čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase 

alebo zmluve. 

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak 

subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej 

spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti 

profilovaniu. 

KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na 

prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk. 

Uvedené súhlasy môže Súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje 

odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: 

info@nestle.sk. Odvolaním svojho súhlasu Súťažiaci stráca nárok na výhru v Súťaži. 

Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dozoru, ktorým je vo veci 

spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 

Bratislava, www.dataprotection.gov.sk. 

8. Ďalšie podmienky Súťaže: 

mailto:info@nestle.sk
http://www.dataprotection.gov.sk/


Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo spojená so sociálnou sieťou Instagram, 

spoločnosti Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že 

poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi, a nie spoločnosti Facebook Inc. alebo Facebook Ireland 

Limited. 

Otázky je možné smerovať na e-mail info@nestle.sk, bezplatnú telefonickú linku 800 135 135 v 

pracovných dňoch 8.00 - 16.00, alebo na Facebookovú alebo Instagramovú stránku GRANKO. 

 

V Bratislave dňa 3. 6. 2021 

mailto:info@nestle.sk

