Pravidlá súťaže „VYHRAJ VESMÍRNE DOBRODRUŽSTVO V PARÍŽI“
1. Úvodné ustanovenie
1.1. Cieľom tohto dokumentu je úprava pravidiel súťaže „Vyhraj vesmírne
dobrodružstvo v Paríži“ (ďalej len „súťaž“). Súťaž sa koná na území Českej
republiky a Slovenskej republiky. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý
upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej
republiky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto pravidlá zmeniť.
1.2. Do súťaže sú vložené tieto výhry:
- 5 000 ks stolovej hry (ďalej len „Stolová hra“);
-

25 000 ks figúrok, z toho 5 000 ks od figúrky každého z 5 druhov (ďalej len
„Figúrka“);

- 1 ks hlavnej výhry – týždenný pobyt pre celú rodinu (2 dospelí a 2 deti do 14
rokov) v zábavnom parku Discoveryland v Paríži; presná špecifikácia tejto
výhry je obsiahnutá v Prílohe č. 1 k týmto pravidlám (ďalej len „Hlavná
výhra“).
Všetky vyššie uvedené výhry sú spoločné pre súťažiacich z Českej republiky a
Slovenskej republiky.
2. Usporiadateľ a organizátor súťaže:
2.1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom
8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, zapísaná
v obchodnom registri pre kanton Zurich, registračné číslo CHE-114.352.032, a to
prostredníctvom Mondelez Europe Services GmbH – odštepný závod Česká
republika, IČ: 014 35 485, so sídlom Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00,
zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, oddiel A, vložka 76056
(ďalej len „usporiadateľ“).
2.2. Organizátorom súťaže je Garp Integrated s.r.o., IČ: 27709540, so sídlom Pobřežní
249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísaná v obchodnom registri vedenom na
Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 125558 (ďalej len „organizátor“).
3. Doba a miesto konania súťaže; súťažné produkty:
3.1. Súťaž sa koná v termíne od 1. 5. 2018 00:00:00 do 30. 6. 2018 23:59:59 (ďalej len
„doba konania súťaže“).
3.2. Súťaž sa koná vo všetkých obchodoch v Slovenskej republike, kde sa so súhlasom
usporiadateľa predávajú nižšie špecifikované súťažné produkty (ďalej len „miesto
konania súťaže“). Registrácia do súťaže prebieha prostredníctvom webových
stránok www.brumikobjavitel.sk (ďalej len „webové stránky“).
3.3. Produktmi usporiadateľa sa rozumejú tieto výrobky usporiadateľa predávané
na mieste konania súťaže a v promočnom obale odkazujúcom k súťaži konanej 1.
5. 2018 – 30. 6. 2018:

Brumík 30g: Čokoládová náplň, Mliečna náplň, Jahôdka, Marhuľa, Lesné ovocie,
Banánovo-jogurtová.
(ďalej len „súťažné produkty“).
4. Účastník súťaže:
4.1. Súťaže sa môže zúčastniť iba plne svojprávna fyzická osoba staršia než 18 rokov, s
doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní všetky podmienky
zapojenia sa do súťaže (ďalej len „účastník“ či „súťažiaci“).
4.2.Z účasti na súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu k
organizátorovi, usporiadateľovi alebo k agentúram povereným zaistením tejto
súťaže, alebo spoločnostiam, ktoré sa na nej podieľajú odlišným spôsobom, a
ďalej príbuzní vyššie uvedených osôb v rade priamom, ich súrodenci a manželia. Z
účasti na súťaži sú takisto vylúčení tí, ktorí zakúpený tovar vrátia (súťažné
produkty), s výnimkou poškodeného tovaru, ktorý bude vymenený za tovar bez
závady.
5. Mechanika:
5.1. Súťažiaci sa do súťaže zapojí tým spôsobom, že v dobe konania súťaže:
- zakúpi aspoň 5 ks súťažných produktov,
- vytvorí si účet na webových stránkach (ďalej len „Účet“) prostredníctvom
riadne, pravdivo a úplne vyplneného registračného formulára;
- nahrá unikátny kód z každého zakúpeného súťažného produktu (ďalej len
„Súťažný kód“) – teda celkovo aspoň 5 takých kódov – na Účet.
5.2. Účastník je po celý čas konania súťaže oprávnený nahrávať na svoj Účet ďalšie
Súťažné kódy (nad základný počet 5 Súťažných kódov) a na ich základe získavať
ďalšie výhry, resp. zvyšovať svoju šancu na získanie Hlavnej výhry (viď čl. 6 odst.
6.3).
5.3. Každý jeden Súťažný kód môže využit iba jeden súťažiaci – po nahraní tohto
Súťažného kódu na Účet nemôže byť taký Súťažný kód použitý v súťaži
opakovane.
5.4. Každý súťažiaci je oprávnený založiť si len jeden Účet.
6. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhier
6.1.Každý z prvých 5000 súťažiacich, ktorí sa riadne zapojili do súťaže spôsobom
popísaným v čl. 5 odst. 5.1, automaticky vyhráva 1 Stolovú hru a 1 Figúrku podľa
svojho výberu (ďalej len „Výherca základnej výhry“).
6.2.Každý 5001. a ďalší súťažiaci má možnosť nahrať 5 súťažných kódov a tým vstúpiť
do súťaže o hlavnú výhru. 5001. a ďalší súťažiaci nemá nárok na základnú výhru
stolovej hry a figúrky.

6.3.Každý súťažiaci, ktorý nahrá 5 kódov, sa súčasne automaticky zapája do súťaže o
Hlavnú výhru. Po nahraní 5 kódov sa súťažiacemu vytvorí Účet, na ktorý následne
nahráva už len 2 kódy, ktoré ho automaticky zapájajú do súťaže o Hlavnú výhru.
Výherca Hlavnej výhry bude určený žrebovaním zo všetkých Výhercov základnej
výhry a ďalej súťažiacich, ktorí základnú výhru nezískajú, ale do súťaže sa zapoja
vložením 5 súťažných kódov. Žrebovanie sa uskutoční najneskôr do 30 dní od konca
doby konania súťaže.
6.4.Každý z výhercov základnej výhry je zároveň oprávnený do konca doby konania
súťaže nahrávať na Účet ďalšie Súťažné kódy. Za každé 2 ďalšie takto na Účet
riadne nahrané Súťažné kódy (nad rámec prvých 5 Súťažných kódov) súťažiaci:
- získava nárok na ďalšiu Figúrku podľa svojho výberu – avšak maximálne do
celkového počtu 5 Figúrok, s tým, že Súťažiaci má vždy na výber len z tých
druhov Figúrok, ktoré doteraz neobdržal (po nahraní 13 Súťažných kódov na
Účet teda súťažiaci stráca nárok na získanie ďalších Figúrok);
- zvyšuje svoju šancu na zisk Hlavnej výhry, keďže za každé tieto 2 ďalšie
nahrané Súťažné kódy bude súťažiaci znova zaradený do žrebovania o Hlavnú
výhru (príklad: ak súťažiaci na Účet v dobe konania súťaže nahrá celkovo 30
Súťažných kódov, bude do žrebovania o Hlavnú výhru zaradený celkovo 13x).
6.5.Výhry v podobe Stolovej hry a Figúrky budú súťažiacim odovzdané
prostredníctvom služby Zásielkovňa (viď www.zasielkovna.sk), a to na tú pobočku
Zásielkovne, ktorú si výherca zvolí. Všetky tieto výhry budú na určené pobočky
Zásielkovne doručené najneskôr do 14 dní od uplynutia doby konania súťaže.
Výherca je povinný prevziať výhru vo zvolenej pobočke Zásielkovne v súlade
s podmienkami tejto služby; výherca je predovšetkým povinný rešpektovať 7dňovú lehotu na prevzatie výhry, po uplynutí tejto doby výhra prepadne
usporiadateľovi.
6.6.Hlavnú výhru je jej výherca povinný využiť najneskôr do 1 roka od uplynutia doby
konania súťaže; v prípade márneho uplynutia tejto lehoty výhra bez náhrady
prepadne. Presné podmienky realizácie tejto výhry budú dohodnuté medzi jej
výhercom a organizátorom po skončení súťaže. Hlavná výhra je neprenosná.
6.7.V prípade, že sa do súťaže v dobe jej konania platne nezapojí taký počet
súťažiacich, aby mohli byť rozdelené všetky výhry vložené do súťaže, nerozdané
výhry prepadnú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich
ďalšom využití.
6.8.Usporiadateľ a organizátor sú oprávnení pred odovzdaním výhry a kedykoľvek v
priebehu súťaže i po jej skončení žiadať od účastníka doloženie pravdivosti údajov
uvedených pri registrácii do súťaže, doloženie originálnych obalov súťažných
produktov so Súťažnými kódmi, prípadne iný spôsob doloženia, že účastník splnil
tieto pravidlá. Pokiaľ súťažiaci na takú výzvu nebude reagovať alebo požadované
doklady nedoloží, výhercovi zaniká právo na výhru a výhra nebude odovzdaná,
resp. súťažiaci bude ze súťaže vylúčený. Originál každého obalu súťažného
produktu so Súťažným kódom, s ktorým sa súťažiaci zapojil do súťaže, je súťažiaci
povinný uschovať pre doloženie nákupu daného súťažného produktu, a to po celú
dobu konania súťaže a 6 mesiacov po jej ukončení. Usporiadateľ nebude
akceptovať obaly poškodené či inak znehodnotené, ako ani nespĺňajúce tieto

súťažné pravidlá, teda predovšetkým nedokazujúce uskutočnenie súťažného
nákupu so stanovenými parametrami.
7. Spracovanie osobných údajov
7.1.

Osobné údaje súťažiacich, a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, email, figúrka a preferovaná pobočka Zásielkovne (ďalej len „Osobné údaje"),
budú spracovávané s cieľom vedenia tejto súťaže zahŕňajúceho predovšetkým, nie
však výlučne, identifikácie súťažiacich, zaradenie do databázy súťažiacich v tejto
súťaži, organizáciu a vyhodnotenie súťaže, komunikáciu so súťažiacimi,
odovzdanie výhier výhercom, vyhlásenie výhercov na výhernom zozname, ochranu
práv a právom chránených záujmov usporiadateľa a organizátora tejto súťaže, ako
aj ostatných súťažiacich, v súvislosti s organizáciou tejto súťaže. V náväznosti na
vyššie uvedené účely spracovania Osobných údajov bude usporiadateľ Osobné
údaje spracovávať na základe týchto právnych titulov: (i) plnenie práv a
povinností vedúcich k naplneniu verejného prísľubu (tj. súťaže) a uskutočnenie
opatrení prijatých pred vyhlásením verejného prísľubu v súlade s článkom 6 odst.
1 písm. b) GDPR), (ii) splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na usporiadateľa v
súvislosti s týmto verejným prísľubom (tj. súťažou) vzťahuje v súlade s článkom 6
odst. 1 písm. c) GDPR a (iii) uplatnenie oprávneného záujmu na ochrane
vlastníctva a podnikania vrátane ochrany a vymáhania právnych nárokov
usporiadateľa podľa článku 6 odst. 1 písm. (f). GDPR, ak dôjde k sporu v súvislosti
s verejným prísľubom (tj. súťažou).

7.2.

Doba spracovania Osobných údajov podľa článku 7.1 týchto pravidiel je doba
trvania súťaže a ďalej počas jedného roka po jej skončení. Po uplynutí tejto
lehoty uschovania môže usporiadateľ spracovávať Osobné údaje, len ak bude ich
dlšie uschovanie odôvodnené zákonom či účelmi oprávnených záujmov
usporiadateľa, predovšetkým ochranou právnych nárokov.

7.3.

Spracovanie Osobných údajov sa riadi predovšetkým týmito pravidlami a vo
veciach, ktoré tieto pravidlá výslovne neupravujú, sa riadi Vyhlásením o ochrane
osobných údajov.

7.4.

Poskytnutie Osobných údajov na účely organizovania tejto súťaže uvedené v
článku 7.1. týchto pravidiel je dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou pre
účasť v tejto súťaži a bez toho nie je možné sa tejto súťaže zúčastniť.

7.5.

Správcom Osobných údajov poskytnutých súťažiacim je usporiadateľ tejto
súťaže. Osobné údaje poskytnuté súťažiacim môžu okrem usporiadateľa
spracovávať ako spracovatelia subjekty poverené usporiadateľom súťaže, a to
podľa jeho pokynov a s rovnakým cieľom ako usporiadateľ, predovšetkým
organizátor súťaže, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní,
daňoví a právni poradcovia.

7.6.

Práva súťažiaceho je možné uplatniť prostredníctvom kontaktu
info@brumikobjavitel.sk. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže
súťažiaci obrátiť na usporiadateľa alebo organizátora na jeho poštovej adrese
uvedenej v záhlaví týchto pravidiel alebo na e-maile info@brumikobjavitel.sk. Na
tomto e-maile môže súťažiaci podať k usporiadateľovi námietky, žiadosti,
sťažnosti či iné otázky. Dozorovým orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov,
ku ktorému môže súťažiaci podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho

Osobných údajov došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov.
7.7.

Súťažiaci má práva podľa príslušnej právnej úpravy, tj. predovšetkým
súťažiaci má právo na informácie a prístup k Osobným údajom a právo na opravu
svojich Osobných údajov, blokovanie nesprávnych Osobných údajov a ďalšie práva,
ktoré sú bližšie špecifikované v oddieli G Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Spracovanie Osobných údajov Súťažiacich nebude predmetom rozhodovania
založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre nich malo právne účinky
alebo sa ich obdobne významne dotýkalo.

7.8.

V prípade, že s tým účastník súťaže vyslovil slobodný, konkrétny, informovaný
a jednoznačný súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii, bude
usporiadateľ súťaže spracovávať Osobné údaje s cieľom informovať účastníka emailom o doprovodných marketingových akciách, a to hlavne o túrpláne
"Brumíkovho vesmírneho výcvikového strediska" v súlade s článkom 6 odst. 1 písm.
a) GDPR) na základe udeleného súhlasu so spracovaním Osobných údajov.

7.9.

V prípade, že s tým účastník vyslovil slobodný, konkrétny, informovaný a
jednoznačný súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii, bude v prípade
výhry jeho meno a počiatočné písmeno jeho priezviska bezplatne zverejnené v
médiách, vrátane internetu, v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. a) GDPR) na
základe udeleného súhlasu so spracovaním Osobných údajov.

7.10.
Osobné údaje podľa článku 7.8 a 7.9 týchto pravidiel budú spracovávané po
dobu, dokedy účastník svoj súhlas neodvolá, alebo po dobu nezbytne nutnú k
naplneniu cieľa spracovania. Účastník môže svoj súhlas udelený v súlade s
článkami 7.8 a 7.9 týchto pravidiel kedykoľvek odvolať a také odvolanie nebude
mať žiadny negatívny dopad na účasť účastníka v súťaži. Súhlas v súlade s
článkami 7.8 a 7.9 týchto pravidiel je možné odvolať na nasledujúcej e-mailovej
adrese info@brumikobjavitel.sk. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na
spracovanie Osobných údajov na základe iných právnych titulov, a to počas lehoty
nezbytne nutnej k naplneniu cieľa takého spracovania.
8. Všeobecné ustanovenia
8.1.Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje
sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
8.2.Usporiadateľ ani organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a
záväzky súvisiace s užívaním výhier a nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá
prípadne súťažiacemu alebo tretej osobe vznikne v súvislosti s užívaním výhry.
8.3.Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení.
Usporiadateľ týmto nie je účastníkom súťaže nijak inak zaviazaný a tí nemajú
nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než sú uvedené v týchto
pravidlách. Za chyby spojené s užívaním výhry nenesie usporiadateľ ani
organizátor súťaže žiadnu zodpovednosť. Výhru nie je možné reklamovať. Nie je
prípustné ani iné vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote výhry na žiadosť
výhercu. Prípadné reklamácie je súťažiaci povinný uplatňovať priamo u
dodávateľa výhry. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.
8.4.Osoby nespĺňajúce podmínky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami
súťaže nebudú do súťaže zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného

posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených na získanie výhier
v súťaži. Aj keď taká osoba splní niektoré podmienky na získanie výhry, napr. v
dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá
nárok na výhru. Výhra v takom prípade prepadne v prospech usporiadateľa súťaže,
ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití. Účastník súťaže bude vylúčený
v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchání
podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej
osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. Výhry ani účasť v
súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou.
8.5.Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného
typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v
prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané
v súlade s pravidlami súťaže. Usporiadateľ ani organizátor súťaže nie je
zodpovedný za akúkoľvek ujmu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v
súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry. Účasťou v súťaži prejavuje každý
súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne
dodržiavať.
8.6. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s
účasťou v tejto súťaži (predovšetkým funkčnosť siete, resp. súťažného webu).
Usporiadateľ nezodpovedá za doručenie správ vrátane potvrdenia registrácií.
8.7.V prípade rozporu ustanovenia týchto pravidiel a propagačných materiálov
týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu pravidiel alebo
propagačných materiálov sa budú aplikovať prednostne príslušné ustanovenia
týchto pravidiel.
8.8.Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž skrátiť, prerušiť alebo bez náhrady zrušiť
či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách
súťaže, bude toto vykonané písomne formou dodatku.
8.9.Úplné pravidlá súťaže sú k dispozícii na internetových stránkach
www.brumikobjavitel.sk.
V Prahe dňa 20. 4. 2018

Príloha: Informácie o hlavnej cene
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Dĺžka zájazdu:
Destinácia:
Počet osôb:

5 nocí
Paríž, Francúzsko
2 dospelí a 2 deti

LETENKY
Odlet z Prahy:
Návrat do Prahy:

Praha – Paríž
Paríž – Praha

VSTUPENKY
Múzeum letectva a vesmíru:

4x vstupenka (2 dospelí a 2 deti) na 3 dni

UBYTOVANIE
Kyriad Paris 3*

zaistené
polpenziou.

Moderný, rodinný hotel zariadený pre ideálne zážitky

spojené s cestou do Paríža. Ubytovanie
vo štvorlôžkovej izbe s

VÝHRA
Výhra zahŕňa:
Letenky vrátane všetkých poplatkov s príručnou batožinou,
ubytovanie na 5 nocí pre 2 dospelých a 2 deti vo vyššie
uvedenom hoteli s polpenziou, 4x vstupenka Múzeum
letectva a vesmíru Paris podľa vyššie uvedených parametrov,
komplexné cestovné poistenie Universal. Súčasťou výhry je
vreckové v celkovej výške 110 € na deň (spolu 770 €).
Výhra nezahŕňa:
Transfery, stravu a nápoje nad rámec ponuky, všetko, čo
nie je vyššie špecifikované.

