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Pravidlá súťaže 
„ZAPOJ SA DO 4 CHUTNÝCH VÝZIEV A VYHRAJ SKVELÉ EKO CENY!“   

 
Usporiadateľ a Organizátor súťaže:  
Nestlé Česko s.r.o., Mezi vodami 2035/31, 143 20, Praha 4 - Modřany, spoločnosť zapísaná na 
Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou oddiel C, vložka 10481, IČ: 457 99 504   
 
(ďalej iba „Usporiadateľ“)   
 
Termín súťaže:  
Súťaž bude prebiehať prostredníctvom sociálnej siete Instagram na profile @gardengourmetsk od  
04. 01. 2020 v okamihu publikovania do 31. 01. 2020 23:59:00. 
   
Podmienky účasti v súťaži:   
Súťažiacim sa môže stať iba osoba, ktorá:  
- je staršia ako 18 rokov a má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky;  
- má v termíne súťaže aktívny a verejný účet na sociálnej sieti Instagram; 
- zapojením sa do súťaže vyslovuje svoj súhlas s podmienkami súťaže a so spracovaním osobných 
údajov; 
- splní pravidlá súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať;  
- dodržuje pravidlá sociálnej siete Instagram.  
 
Účasť a podmienky súťaže: 
Súťaž prebieha na sociálnej sieti Instagram výhradne na území Slovenskej republiky (ďalej iba 
„Miesto konania súťaže“), a to v súlade s nižšie uvedenými pravidlami.  
 
Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba – spotrebiteľ s doručovacou adresou na území Slovenskej 
republiky  a má viac ako 18 rokov (ďalej iba ako „Spotrebiteľ“ alebo „Súťažiaci“).  
 
Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že v období súťaže splní aspoň jednu výzvu uverejnenú na stránke 
www.jedlobezstopy.sk (napr. „Priprav si menšiu porciu. “) a označí ju v súťažnom checkliste, ktorý 
bude zdieľať v Instagram stories s označením profilu @gardengourmetsk. Súťažiaci musí mať verejný 
Instagram profil. 
  
 Súťažný príspevok nesmie:  

• byť v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;  

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

so všeobecne prijímanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by ponižovali 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 konaniu;  

• obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým sa uplatňujú práva tretej osoby, najmä autorské 

práva alebo práva súvisiace s autorským právom, práva k priemyselnému vlastníctvu ako 

napr. ochranné známky alebo označenie pôvodu a iné práva k duševnému vlastníctvu; 

• obsahovať skrytú reklamu;  

• akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno Usporiadateľa.  

Rozhodnutie o tom, či súťažný príspevok spĺňa podmienky tohto odstavca, prináleží výhradne 
Usporiadateľovi.  
  
Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek technické problémy pri používaní sociálnej siete Instagram, 

http://www.jedlobezstopy.sk/
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najmä nezodpovedá za nedoručenie súkromnej správy alebo iného upozornenia, ktorým bude 
informovať výhercu či náhradného výhercu súťaže. 
 
 
Výhry a určenie výhercov: 
1. Usporiadateľ v súťaži odovzdá nasledujúce výhry: 
 
• 50x plátenná eko taška 
• 10x poukážka Zemito.sk v hodnote 20 € 
• 3x vermikompostér Plastia v hodnote 119,90 € 
 
2. Každý oprávnený výherca získa vždy 1 ks výhry. Počas celej súťaže môže jeden konkrétny súťažiaci 
vyhrať iba 1 krát. (Ďalej iba "Výhra" alebo "Výhra v súťaži"). 
 
3. Výhercovia v súťaži budú určení losovaním zo všetkých súťažiacich, ktorí sa zapoja do súťaže 
v dobe konania súťaže a splnia kompletné pravidlá tejto súťaže. Najskôr sa budú losovať 3 výhercovia 
výhry vermikompostér Plastia, následne 10 výhercov 10x poukážok a následne 50 výhercov plátennej 
eko tašky. Losovanie bude prebiehať pod dohľadom zástupcu Usporiadateľa dňa 01.02.2020. 
Výhercov bude s oznámením o výhre kontaktovať Usporiadateľ v priebehu 7 pracovných dní od 
termínu losovania. 
 
4. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom správy na Instagrame s požiadavkou na 
zaslanie osobných údajov (meno, priezvisko, celá doručovacia adresa). 
 
5. Usporiadateľ má právo vyradiť účastníka súťaže v prípade podozrenia porušenia pravidiel Súťaže 
alebo použitia neregulárnych postupov. 
 
6. Nerozdané výhry potom prepadajú v prospech Usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený 
rozhodnúť o ich ďalšom využití. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté výhry prepadajú v 
prospech Usporiadateľa. 
 
7. Výhry budú výhercom zaslané do 8 týždňov od skončenia súťaže na uvedenú poštovnú adresu. 
Náklady na dopravu výhry k výhercovi hradí Usporiadateľ súťaže. Výhra je doručovaná výhradne  
do vlastných rúk Výhercovi. Prevzatie výhry potvrdzuje Výherca svojim podpisom. 
 
Pravidlá ochrany osobných údajov:  
 
Zdieľaním na Instagram stories s označením profilu @gardengourmetsk súťažiaci súhlasí so 
spracovaním osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov a s ich zaradením do 
databázy Usporiadateľa, ako správcu a s ich prípadným spracovaním pre účely tejto súťaže, a to po 
dobu nevyhnutnú vzhľadom k účelu spracovania, najviac však do 2 rokov od poskytnutia údajov, ak 
nebude tento súhlas odvolaný skôr.  
 
Spracovaným osobným údajom súťažiacich je – užívateľské meno na sociálnej sieti Instagram.  
Spracovávanými osobnými údajmi výhercov sú – meno, priezvisko, celá doručovacia adresa vrátane 
ulice, popisného čísla, PSČ a názvu obce, telefónne číslo.  
 
Tento súhlas môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, 
t.j. doručením e-mailu na adresu  info@nestle.sk  alebo doručením písomného odvolania na adresu 
sídla Usporiadateľa. Odvolaním svojho súhlasu bude súťažiaci vyradený zo súťaže, a zároveň stráca 
nárok na výhru v súťaži.  
 
Súťažiaci, ktorý takto poskytol Organizátorovi osobné údaje, má v zmysle Nariadenia Európskeho 

mailto:info@nestle.sk
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parlamentu a Rady EU 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so 
spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej iba „Nariadenie“) a zákona č. 
110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov:  

• právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sú 

spracovávané jeho osobné údaje, za akým účelom, aký je rozsah spracovávaných osobných 

údajov a komu ďalšiemu boli tieto údaje prípadne sprístupnené,  

• právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov,  

• právo na vymazanie údajov, v prípade, že zanikne účel spracovania, alebo ak sa osobné údaje 

spracovávajú nezákonne,  

• právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,  

• právo na prenosnosť osobných údajov, podľa ktorého môže súťažiaci získať osobné údaje, 

ktoré sa ho týkajú v štrukturovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo 

pre iného správcu osobného údaju, 

• právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu,  

• právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so 

sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v prípade, že by zistil, že správca alebo 

sprostredkovateľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia.  

Ak požiada súťažiaci o informáciu o spracovanie svojich osobných údajov, je mu správca a prípadne i 
spracovateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať bez nároku na požadovanie 
úhrady nákladov súvisiacich s poskytnutím informácie. 
Výslovne sa uvádza, že súťažiaci, ktorý neudelí súhlas so spracovaním osobných údajov, za účelom ich 
využitia v rámci súťaže, nemôže byť do súťaže zaradený a jeho osobné údaje budú vymazané. 
 
Ďalšie podmienky súťaže:  
 
Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby v rámci svojho podnikania, zamestnanci 
(alebo osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) Usporiadateľa a všetkých spolupracujúcich 
agentúr, spoločností a osoby im blízke v zmysle § 22 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka. 
V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom (či osobou v pomere obdobnom 
zamestnaneckému) uvedených subjektov, alebo osoba jej blízka, cena sa neodovzdá. Súťaže sa môžu 
zúčastniť len fyzické osoby s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. 
 
O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či 
jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na 
www.nestle.cz v záložke Súťaže, kde sú tiež k dispozícii platné a úplné pravidlá. 
 
Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť 
a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s akciou. Usporiadateľ má právo 
vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to 
bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s 
priebehom súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto 
pravidlách počas trvania súťaže a do 20 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané 
neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné. 
 
Účastník Súťaže bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla 
účastníkovi vzniknúť v prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na 
spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, 
ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. 
 

http://www.nestle.cz/
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Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na www.nestle.cz. Otázky k Súťaži je možné smerovať na 
Instagram Garden Gourmet https://www.instagram.com/gardengourmetsk/ . 
  
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 súťaže, a nie spoločnosti Facebook Inc. alebo Facebook 
Ireland Limited. V prípade akýchkoľvek otázok sa Súťažiaci môžu obrátiť s otázkou alebo správou na 
instagramový profil @gardengourmetsk (https://www.instagram.com/gardengourmetsk/). 
 
V Prahe dňa 04. 01. 2021 

http://www.nestle.cz/
https://www.instagram.com/gardengourmetsk/
https://www.instagram.com/gardengourmetsk/

