Pravidlá súťaže „Dodrž svoje predsavzatia s Activiou a vyhraj!“
Zmyslom tohto dokumentu je úplná úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej „Dodrž svoje predsavzatia s Activiou a
vyhraj!“
(ďalej len „súťaž“).
Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom.
Tieto pravidlá sa môžu na základe rozhodnutia objednávateľa, popr. usporiadateľa so súhlasom objednávateľa, pozmeniť
formou písomných číslovaných dodatkov. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude zmena
v podmienkach a pravidlách zverejnená na adrese sutaz.activia.sk.

1. Usporiadateľ, objednávateľ a technický správca súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť LGM s.r.o. so sídlom Praha 5 – Smíchov, Nádražní 762/32, PSČ 150 00, IČO: 25784561,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 69968 (ďalej len „usporiadateľ“).
Technický servis súťaže zaisťuje: spoločnosť Young and Rubicam Budapest Kft. (so sídlom: 1123 Budapest Alkotás u. 53/C,
d. č.: 10361942-2-43) (ďalej len „technický správca“).
Objednávateľom súťaže je spoločnosť DANONE, spol. s r.o., so sídlom Prievozská 4, 821 09, Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 31344275, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 50097/B
(ďalej len „objednávateľ“).
2. Termín a miesto súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“) v období odo dňa 3. 1. 2019 00:00:00 hod.
do dňa 17. 2. 2019 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „obdobie trvania súťaže“). Súťaž bude realizovaná v celkovo štyridsiatich
šiestich (46) súťažných dňoch a siedmich (7) súťažných týždňoch takto:
Súťažný deň sa začína v čase 00.00.00 hod. a končí sa o 23:59.59 hod.
1. súťažný týždeň – 3. 1. 2019 00:00:00 hod – 6. 1. 2019 23:59:59 hod.
2. súťažný týždeň – 7. 1. 2019 00:00:00 hod – 13. 1. 2019 23:59:59 hod.
3. súťažný týždeň – 14. 1. 2019 00:00:00 hod – 20. 1. 2019 23:59:59 hod.
4. súťažný týždeň – 21. 1. 2019 00:00:00 hod – 27. 1. 2019 23:59:59 hod.
5. súťažný týždeň – 28. 1. 2019 00:00:00 hod – 3. 2. 2019 23:59:59 hod.
6. súťažný týždeň – 4. 2. 2019 00:00:00 hod. – 10. 2. 2019 23:59:59 hod.
7. súťažný týždeň – 11. 2. 2019 00:00:00 hod. – 17. 2. 2019 23:59:59 hod.
Výhercovia budú žrebovaní za každý súťažný deň a každý súťažný týždeň trvania súťaže.

3. Komu je súťaž určená?

Táto súťaž je určená všetkým fyzickým osobám – spotrebiteľom, ktorí sú starší ako 18 rokov, majú doručovaciu adresu na
území Slovenskej republiky a zároveň sú svojprávni. Nie je určená osobám v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere
k usporiadateľovi, objednávateľovi, technickému správcovi, ako aj osobám týmto osobám blízkym v zmysle § 116 z. č.
40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Zo súťaže budú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí riadne nesplnia
podmienky účasti na súťaži v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto pravidiel. V prípade, že niektorá z týchto vyššie
uvedených vylúčených osôb bude v súťaži vyžrebovaná, stráca nárok na výhru a výhra nebude odovzdaná (ďalej len
„súťažiaci“, „účastník“ alebo „účastník súťaže“).

4. Pravidlá súťaže

Súťažiaci sa platne zúčastní na súťaži tak, že:
1. splní podmienky účasti na súťaži uvedené najmä v čl. 3 vyššie;
2. v období trvania súťaže si kúpi aspoň jeden akýkoľvek produkt „Activia“ špecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel (ďalej taktiež ako „súťažný výrobok“), za ktoré dostane účastník od
predajcu účtovný doklad, resp. účtenku obsahujúcu DKP kód (daňový kód poplatníka) účtenky (tento kód bude
zreteľne označený vo vzorovom vyobrazení na súťažnom webe v rámci formulára, do ktorého sa vypĺňajú údaje
z účtenky) ako doklad o kúpe súťažného výrobku (ďalej len „súťažný nákup“). S cieľom vylúčiť pochybnosti sa
stanovuje, že na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel je možné použiť iba
originál dokladu o zaplatení z elektronickej registračnej pokladnice obsahujúci unikátny DKP kód účtenky, z ktorého
bude jednoznačne vyplývať tak uskutočnenie príslušného súťažného nákupu, ako aj označenie kúpeného súťažného
výrobku, alebo je možné spoločne použiť originál dokladu o zaplatení z elektronickej registračnej pokladnice
obsahujúci unikátny DKP kód účtenky, z ktorého bude jednoznačne vyplývať uskutočnenie príslušného súťažného
nákupu bez označenia konkrétneho kúpeného súťažného výrobku s tým, že k takému dokladu z elektronickej
registračnej pokladnice bude vždy priložený súvisiaci doklad o kúpe tovaru s označením konkrétneho súťažného
výrobku (ďalej len „súťažná účtenka“).
3. Následne:
a) v období trvania súťaže, súťažiaci navštívi súťažné webové stránky sutaz.activia.sk (ďalej len „súťažný web“), kde
v súťažnej aplikácii do registračného formulára (ďalej len „súťažný formulár“) úplne a pravdivo zadá nižšie uvedené
údaje:
svoje meno a priezvisko,
platnú e-mailovú adresu,
heslo na prístup k osobnému profilu (pozrite nižšie);
a potvrdí
súhlas s pravidlami tejto súťaže a
súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa čl. 8. týchto Pravidiel a
že je starší ako 18 rokov;
a vyberie typ predsavzatia do nového roku z okruhu Pre telo, Pre dušu alebo Pre zdravie a tomu
zodpovedajúce konkrétne predsavzatie;
a súťažný formulár odošle pomocou funkčnosti súťažnej aplikácie technickému správcovi súťaže.
Po doručení úplne a pravdivo vyplneného súťažného formulára technickému správcovi súťaže bude účastníkovi
vytvorený tzv. osobný profil (ďalej a vyššie len „osobný profil“), pomocou ktorého bude do súťaže vkladať svoje
súťažné vstupy (pozrite nižšie). V súvislosti so vznikom osobného profilu bude súťažiacemu na e-mailovú adresu
uvedenú v registračnom formulári zaslaný potvrdzujúci e-mail s inštrukciou, ako dokončiť registráciu do súťaže.
Okamihom splnenia predmetných inštrukcií je súťažiaci registrovaný do súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“).
Každý súťažiaci je oprávnený uskutočniť v období trvania súťaže iba jednu súťažnú registráciu. Opakovanú
registráciu toho istého súťažiaceho (uvedenie rovnakých údajov) nebude technicky možné vykonať s tým, že
prípadný/-é pokus/y o opakovanú registráciu môže objednávateľ aj usporiadateľ vyhodnotiť ako konanie v rozpore
s pravidlami súťaže a je oprávnený príslušného súťažiaceho zo súťaže bez náhrady vylúčiť. Teda v období trvania
súťaže môže mať každý jednotlivý súťažiaci založený (a používať) iba jeden súťažný profil.
UPOZORNENIE: Súťažiaci sa môže stať výhercom v súťaži opakovane, avšak jeden druh výhry v jednej kategórii môže
súťažiaci vyhrať za dobu trvanie súťaže len raz, čo platí jak pro denní, tak pro týždenné výhry. Celkom tak súťažiaci
môže po dobu konanie súťaže získať maximálne 6 výher. Možnosť získanie výher je detailne upravená v odst. 5
týchto pravidiel nižšie.

4.

Po vykonaní úspešnej súťažnej registrácie sa súťažiaci môže prostredníctvom svojej e-mailovej adresy a svojho hesla
prihlásiť do osobného profilu, kde môže pomocou funkčnosti tohto osobného profilu odosielať do súťaže svoje
súťažné vstupy. Súťažným vstupom sa na účely tejto súťaže rozumie technickému správcovi doručený formulár,
v ktorom budú pravdivo a kompletne vyplnené povinné údaje: 8 posledných znakov DKP (daňový kód poplatníka)
kódu účtenky (povinný údaj), dátum a hodina uskutočnenia súťažného nákupu (povinný údaj), kúpený súťažný
výrobok/-ky (povinný údaj), konkrétne miesto uskutočnenia súťažného nákupu (nepovinný údaj), alebo, v prípade,

5.

6.
7.

že účtenka neobsahuje DKP kód, celý kód príslušnej účtenky. Dátum doručenia súťažného vstupu je rozhodujúci
pre zaradenie súťažného vstupu do žrebovania, a teda aj vyhodnotenia súťaže. Spolu so súťažným vstupom si
súťažiaci zvolí typ predsavzatia pre daný súťažný vstup. Podľa voľby predsavzatia súťažiaceho je určený okruh výhier,
ktoré môže súťažiaci vyhrať.
Súťažiaci sa môže zúčastniť na súťaži opakovane s každým ďalším súťažným nákupom spĺňajúcim pravidlá tejto
súťaže. S KAŽDOU JEDNOU SÚŤAŽNOU ÚČTENKOU (OBSAHUJÚCOU UNIKÁTNY DKP KÓD ÚČTENKY A OZNAČENIE
SÚŤAŽNÉHO VÝROBKU), JE VŠAK MOŽNÝ VŽDY LEN JEDEN SÚŤAŽNÝ VSTUP! (Bez ohľadu na to, nákup koľkých
súťažných výrobkov súťažná účtenka preukazuje, tzn., že konkrétny súťažný nákup môže byť uskutočnený iba na
jednu účtenku a jedna účtenka môže dokumentovať iba jeden súťažný nákup). Každú súťažnú účtenku je možné
v súťaži použiť iba 1×. Súťažiaci sa môže stať výhercom v súťaži opakovane, no jeden druh výhry v jednej kategórii
môže súťažiaci vyhrať počas trvania súťaže iba raz, čo platí tak pre denné, ako aj pre týždenné výhry. V prípade, že
by bol súťažiaci, ktorý sa už stal výhercom určitej výhry v jednej kategórii (napr. PRE TELO, denná výhra), znovu
zaradený do rovnakej kategórie a bol vyžrebovaný znovu (pre rovnaký druh výhry, ktorý už získal), výhercom sa
nestáva pre nesplnenie podmienok tejto súťaže a môže byť vylúčený. To však nebráni možnej výhre týždennej výhry
v rovnakej kategórii. Každý súťažiaci sa tak môže stať výhercom dennej výhry iba 3× (1× v kategórii PRE TELO, 1×
v kategórii PRE ZDRAVIE, 1× v kategórii PRE DUŠU) a týždennej výhry takisto iba 3× (1× v kategórii PRE TELO, 1×
v kategórii PRE ZDRAVIE, 1× v kategórii PRE DUŠU).
Súťažiaci je teda zaradený do súťaže (resp. jeho súťažný vstup do konkrétneho súťažného kola) okamihom
doručenia súťažného vstupu technickému správcovi súťaže.
DÁTUM ODOSLANIA SÚŤAŽNÉHO VSTUPU MUSÍ BYŤ ZHODNÝ ALEBO NASLEDOVAŤ ZA DÁTUMOM SÚŤAŽNÉHO
NÁKUPU, ČAS ODOSLANIA SÚŤAŽNÉHO VSTUPU MUSÍ NASLEDOVAŤ AŽ PO ČASE SÚŤAŽNÉHO NÁKUPU. Účastník
súťaže je povinný (ak bude o to požiadaný) kvôli preukázaniu prípadného oprávneného nároku na výhru predložiť
originál súťažnej účtenky od súťažného nákupu, s ktorým bol vyžrebovaný v súťaži. Predloženie súťažnej účtenky
k súťažnému nákupu si môže objednávateľ alebo usporiadateľ dodatočne vyžiadať aj po ukončení súťaže.

5. Mechanika súťaže:
Výherca bude žrebovaný za každý súťažný deň trvania súťaže, ako aj za každý skončený súťažný týždeň. Za každý súťažný
deň obdobia trvania súťaže budú vyžrebovaní 3 výhercovia denných výhier špecifikovaných nižšie v týchto pravidlách, a to
po jednom (1) z každého okruhu možných výhier (PRE TELO, PRE ZDRAVIE, PRE DUŠU). Po skončení každého súťažného
týždňa budú vyžrebovaní celkovo 3 výhercovia týždenných výhier špecifikovaných nižšie v týchto pravidlách, a to po jednom
(1) z každého okruhu možných výhier (PRE TELO, PRE ZDRAVIE, PRE DUŠU).

Výhercovia budú žrebovaní takto:
Za každý súťažný deň bude po skončení príslušného súťažného týždňa vyžrebovaný – 3× výherca dennej výhry, a to po
jednom (1) z každého okruhu možných výhier (PRE TELO, PRE ZDRAVIE, PRE DUŠU).
Po skončení každého súťažného týždňa bude vyžrebovaný – 3× výherca týždennej výhry, a to po jednom (1) z každého okruhu
možných výhier (PRE TELO, PRE ZDRAVIE, PRE DUŠU).
Výhercom sa stane iba ten súťažiaci, ktorý bude v rámci súťažného dňa alebo týždňa vyžrebovaný usporiadateľom súťaže
podľa vyššie uvedených pravidiel a zároveň celkom splní všetky podmienky stanovené týmito pravidlami, najmä predloží na
výzvu doklad o kúpe súťažného nákupu (ďalej len jednotlivo ako „výherca“, spoločne ako „výhercovia“).

Žrebovať sa bude vždy zo všetkých súťažných vstupov do súťaže platne doručených v období trvania súťaže s tým, že
žrebovanie bude uskutočnené a vyžrebovaní výhercovia oboznámení s tým, že boli vyžrebovaní, správou zaslanou na ich emailovú adresu, s výzvou na preukázanie splnenia podmienok stanovených týmito pravidlami v stanovenej lehote. Výherca
bude vyhlásený vždy v deň nasledujúci po skončení príslušného súťažného týždňa, za podmienky, že splní podmienky
stanovené týmito pravidlami, najneskôr však do 7 dní od skončenia súťaže. Do žrebovania budú zaradené všetky súťažné
vstupy doručené v danom súťažnom dni. Žrebovanie pre daný súťažný týždeň bude uskutočnené vždy nasledujúci pondelok
a do žrebovania budú zaradené všetky súťažné vstupy doručené v danom súťažnom týždni (vrátane výhercov denných výhier
v danom súťažnom týždni). O každom žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.
V prípade, že sa do súťaže v období jej trvania platne nezapojí taký počet súťažiacich, aby mohli byť rozdelené všetky výhry
vložené do súťaže (resp. súťažného kola), prípadne ak nesplní niektorý z vyžrebovaných súťažiacich všetky podmienky súťaže

a bude zo súťaže vylúčený, teda sa nestane výhercom, potom nerozdané výhry prepadajú v prospech objednávateľa súťaže,
ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.
6. Výhry v súťaži:

Výhry v súťaži sú rozdelené na denné a týždenné výhry a sú rozdelené podľa toho, aký typ predsavzatia si súťažiaci vyberie.
Výhercovia budú žrebovaní z okruhu súťažiacich podľa voľby typu predsavzatie súťažiaceho a takisto výhry sú teda stanovené
odlišne podľa zvoleného typu predsavzatia, a to takto:
PRE TELO
Denná výhra – športová taška Puma (1 ks na deň, celkovo 46 ks)
Týždenná výhra – kúsky z novej športovej kolekcie Puma v hodnote približne 80 EUR (1 ks na týždeň, celkovo 7 ks). Výhry
budú z celkom novej kolekcie Puma a z toho dôvodu nemožno vopred garantovať množstvo a veľkosti jednotlivých kúskov.
Aktuálny zoznam bude výhercom zasielaný na výber kúskov v hodnote 80 EUR.* Výherca je povinný oznámiť usporiadateľovi
svoju voľbu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odoslania aktuálneho zoznamu kúskov usporiadateľom. V prípade, že
výherca usporiadateľovi v termíne podľa predchádzajúcej vety neoznámi svoju voľbu emailovou správou, je usporiadateľ
oprávnený určiť výhru výhercovi sám.
* zoznam bude k dispozícii od 15. 1. 2019.
PRE ZDRAVIE
Denná výhra – balíček dentálnej hygieny GUM ActiVital od spoločnosti PROFIMED v hodnote 20 EUR
(1 ks na deň, celkovo 46 ks)
Obsah balíčka:

GUM K Activital Soft, v blistri

1×

GUM P ActiVital zubná pasta, 75 ml

1×

GUM UV ActiVital ústny výplach, 300 ml

1×

GUM Soft-Picks Advanced REGULAR, 30 ks, blister

1×

Týždenná výhra – balíček dentálnej hygieny GUM ActiVital od spoločnosti PROFIMED v hodnote 80 EUR
(1 ks na týždeň, celkovo 7 ks)
Obsah balíčka:
GUM ActiVital Sonic Toothbrush, blister, čierny/biely

2×

GUM ActiVital zubná pasta, 75 ml

2×

GUM ActiVital ústny výplach, 300 ml

2×

GUM OriginalWhite bieliaci ústny výplach, 300 ml

1×

GUM OriginalWhite bieliaca zubná pasta, 75 ml

2×

GUM OriginalWhite bieliaca zubná niť, 30 m

1×

GUM Soft-Picks Advanced Small, 30 ks, blister

1×

PRE DUŠU
Denná výhra – Turistický sprievodca Lonely Planet podľa vlastného výberu z usporiadateľom navrhnutých možností,
Nakladateľstvo Svojtka & Co. (1 ks na deň, celkovo 46 ks)
Týždenná výhra – Darčekový poukaz na dovolenku podľa svojej voľby v hodnote 200 EUR od Invia.cz, a.s. (1 ks na týždeň,
celkovo 7 ks)

(ďalej len „výhry“).
Usporiadateľ, technický správca ani objednávateľ súťaže nezodpovedajú za technické problémy správcu siete.
Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať odovzdanie inej výhry, než aká je objednávateľom súťaže
stanovená.

7. Oznámenie a odovzdanie výhier

Vyžrebovaní súťažiaci budú o svojom vyžrebovaní informovaní prostredníctvom e-mailovej adresy, s ktorou sa zúčastnili na
súťaži, a to do jedného pracovného dňa od príslušného vyhodnotenia súťaže (informačný e-mail o vyžrebovaní ďalej súhrnne
len ako „výherná správa“). V tejto výhernej správe bude vyžrebovaný súťažiaci vyzvaný na zaslanie naskenovanej súťažnej
účtenky alebo jej fotografie, s ktorou sa chce súťažiaci stať výhercom v súťaži, na e-mailovú adresu soutez@activia.cz (tzn.
odpoveď na výhernú správu), a to spolu s uvedením mena, priezviska, mesiaca a roku narodenia, doručovacej adresy na
území Slovenskej republiky, mobilného tel. čísla s tým, že bude zároveň informovaný o podmienke, že nárok na výhru mu
vzniká až po kontrole súťažnej účtenky s kladným výsledkom, vykonanej usporiadateľom súťaže, po doručení tejto
relevantnej súťažnej účtenky uvedeným spôsobom usporiadateľovi súťaže. Výhercovia týždennej výhry v kategórii "PRE
TELO" a dennej výhry v kategórii "PRE DUŠU" dostanú v rámci výhernej správy zoznam výrobkov, z ktorých si konkrétnu
výhru budú môcť vybrať a budú tiež v rámci výhernej správy vyzvaní k oznámeniu, ktorú z ponúkaných výhier si vybrali. Túto
odpoveď na výhernú správu musí vyžrebovaný súťažiaci usporiadateľovi doručiť najneskôr do 5 pracovných dní od odoslania
výhernej správy usporiadateľom s tým, že odoslaním údajov uvedených vo vete druhej tohto odseku (vr. údajov
z naskenovanej kópie súťažnej účtenky) berie na vedomie, že budú spracované podľa čl. 8. pravidiel. Zo zaslanej súťažnej
účtenky musí byť zrejmé, že údaje na tejto súťažnej účtenke uvedené zodpovedajú príslušnému súťažnému vstupu
vyžrebovaného súťažiaceho, tzn. súťažná účtenka musí obsahovať kód účtenky, označenie súťažného výrobku, dátum a čas
zadaný vždy pri konkrétnom vstupe do súťaže (dátum konkrétneho vstupu vždy musí byť min. zhodný s dátumom
uskutočnenia súťažného nákupu a čas uskutočnenia nákupu predchádzať času odoslania príslušného súťažného vstupu
účastníka). Ak vyžrebovaný súťažiaci nedoloží vo vyššie uvedenej lehote požadovanú súťažnú účtenku o uskutočnení
súťažného nákupu spolu s požadovanými údajmi, stráca nárok na výhru (pozrite ďalej). V prípade, keď bude mať
usporiadateľ, objednávateľ alebo technický správca pochybnosť o pravosti súťažných účteniek, ktoré mu boli doručené
v podobe skenov/fotografií, je oprávnený v ním určenej lehote požadovať od súťažiaceho doručenie originálov všetkých
týchto súťažných účteniek na ním určenú adresu a v lehote ním stanovenej. V prípade, že mu tieto súťažné účtenky nebudú
doručené, resp. ich údaje nebudú zodpovedať údajom zadaným vyžrebovaným súťažiacim v rámci súťažného vstupu, bude
vyžrebovaný súťažiaci alebo prípadný náhradník bez náhrady zo súťaže vylúčený. V prípade akejkoľvek pochybnosti
o pravosti súťažnej účtenky je dôkazné bremeno ohľadom vylúčenia pochybností o jej pravosti výlučne na danom
vyžrebovanom súťažiacom.
Oznámenie o výhre nájde súťažiaci taktiež vo svojom profile na súťažnej stránke.
Zásielky s originálnymi súťažnými účtenkami s vyššie uvedeným obsahom je nutné zaslať doporučene na adresu a v lehote
oznámenej vyžrebovanému súťažiacemu usporiadateľom, objednávateľom alebo technickým správcom (podľa ich pokynov)
príslušnému účastníkovi.
V prípade, že vyžrebovaný súťažiaci nesplní v tomto článku vyššie uvedené podmienky alebo ich nesplní v stanovených
termínoch, jeho nárok na výhru zaniká a táto neprevzatá výhra prepadá bez náhrady v prospech objednávateľa súťaže, ktorý
je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.
Výhry budú výhercom odoslané (v prípade, keď bude mať kontrola kladný výsledok) prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
alebo prostredníctvom iného doručovateľa na adresu uvedenú príslušným výhercom v odpovedi na výhernú správu, a to
najneskôr do 4 týždňov od ukončenia súťaže. V prípade, že bude nutné si od výhercu vyžiadať originály súťažných účteniek,
lehota na odoslanie výhier (ak na ne vznikne nárok) sa primerane predlžuje. V prípade, že výherca výhru neprevezme,
prepadá výhra bez náhrady v prospech objednávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.
Usporiadateľ, objednávateľ ani technický správca nenesú akúkoľvek zodpovednosť za (ne)doručenie informácie o výhre,
(ne)doručenie odpovede na výhernú správu, stratu účtenky počas prepravy. Spôsob zaslania účtenky je čisto na uvážení
a zodpovednosti každého súťažiaceho. Usporiadateľ, objednávateľ ani technický správca nenesú zodpovednosť za škodu
alebo ujmu vzniknutú používaním výhry.

Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa, si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu
a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú ich
dodávateľom poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

8. Všeobecné podmienky

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
Účasťou v tejto súťaži berie súťažiaci súhlasí so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na účely realizácie tejto súťaže
podľa týchto pravidiel (t. j. s ich zodpovedajúcim spracúvaním zo strany usporiadateľa, objednávateľa aj technického správcu
súťaže), a to v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, v prípade výhercov tiež mesiac a rok narodenia, a v prípade odoslania
odpovede na výhernú správu zároveň v rozsahu uvedenom v čl. 7 ods. 1. týchto pravidiel. Osobné údaje budú použité
výlučne na účely vedenia súťaže, jej organizácie a vyhodnotenia, a to na obdobie trvania súťaže podľa týchto pravidiel a 90
dní po skončení z dôvodu kontroly dodržania pravidiel, odovzdania a realizácie výhier. Osobné údaje výhercov budú
z dôvodu prípadnej kontroly organizácie súťaže zo strany dozorných orgánov a na účely obhajoby právnych nárokov
objednávateľa archivované v obmedzenom rozsahu počas 3 rokov, a to na základe oprávneného záujmu objednávateľa.
Objednávateľ je v zmysle nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len "Nariadenie")
prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov. Usporiadateľ a technický správca sú v zmysle Nariadenia
sprostredkovateľmi. Právnym základom spracovania osobných údajov je súhlas súťažiaceho so spracúvaním osobných
údajov.
Každý súťažiaci má ako dotknutá osoba nasledujúce práva:
- právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, alebo sa jeho osobné údaje spracúvajú, na aký
účel, aký je rozsah údajov, ktoré sa spracúvajú, a komu boli tieto údaje prípadne sprístupnené,
- právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov, príp. doplnenie neúplných údajov,
- právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania, alebo ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo na prenosnosť údajov, podľa ktorého môže získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo
čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
- právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu,
- právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, v prípade porušenia práv
súťažiaceho, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou registrácie do súťaže, nakoľko bez poskytnutia súhlasu
nie je možná účasť v súťaži. Ak súťažiaci súhlas odvolá, bude spracovávaný iba obmedzený rozsah údajov v obmedzenom
čase troch rokov na účely ochrany práv prevádzkovateľa (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany orgánu dozoru, obrany proti
tvrdeným nárokom, vymáhania pohľadávok) z titulu oprávneného záujmu objednávateľa. Výherca berie na vedomie a je
uzrozumený s tým, že objednávateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky
zákonník, v znení neskorších predpisov, bezplatne krstné meno a obec, v ktorej je doručovacia adresa výhercu, v médiách
(vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch objednávateľa v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti
s propagáciou výrobkov a služieb objednávateľa.
Súťažiam poskytnuté osobné údaje môžu okrem objednávateľa spracúvať ako sprostredkovatelia marketingové spoločnosti
poverené objednávateľom súťaže, a to spôsobom obvyklým pre zaisťovanie súťaží, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia
IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia. Osobné údaje nebudú poskytované mimo Európskej únie, pokiaľ to
neumožňujú právne predpisy.

V prípade pochybností o dodržiavaní práv objednávateľom ako prevádzkovateľom osobných údajov sa môže súťažiaci
obrátiť na objednávateľa cez kontaktný formulár na webových stránkach www.danone.sk/gdprochrana
.Na tejto adrese môže súťažiaci uplatniť svoje práva dotknutej osoby, prípadne podať k objednávateľovi námietky, žiadosti,
sťažnosti, otázky, prípadne kontaktovať zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov. Objednávateľ má ustanovenú
zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, na ktorý
môže súťažiaci podať podnet.

Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa, si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky alebo
(upraviť) pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž zrušiť, prerušiť, skrátiť či odložiť alebo predĺžiť obdobie trvania súťaže. Zmeny
pravidiel sa budú robiť prostredníctvom písomných číslovaných dodatkov, s účinnosťou od ich zverejnenia na súťažnom
webe.

Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa súťaže, je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť
v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou.
Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa, má právo bez možnosti odvolania vylúčiť ktoréhokoľvek zo
súťažiacich zo súťaže v prípade, ak by súťažiaci porušoval pravidlá, v rámci súťaže konal v rozpore s dobrými mravmi, snažil
sa získať výhry podvodným konaním alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno usporiadateľa alebo
objednávateľa alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov alebo škody, ktorá by vylúčením
mohla súťažiacemu vzniknúť. Rozhodnutie usporiadateľa a/alebo objednávateľa je konečné.
Usporiadateľ, objednávateľ, technický správca nenesú akúkoľvek zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie,
oneskorenie alebo stratu počas prepravy. V prípade, že sa niektorú z výhier nepodarí bez neprimeraných ťažkostí alebo bez
zavinenia na strane usporiadateľa, technického správcu, objednávateľa, doručiť na výhercom uvedenú poštovú adresu,
zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry a táto výhra prepadá objednávateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej
ďalšom použití. V prípade, že sa výhercovi nepodarí bez neprimeraných ťažkostí doručiť výhru na ním uvedenú poštovú
adresu ani v lehote 3 týždňov po výzve na dodanie doručovacej adresy e-mailom, na ktorý výherca neodpovedal, zaniká
nárok výhercu na získanie tejto výhry (ktorá prepadá v prospech objednávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej
ďalšom použití).
Usporiadateľ, technický správca ani objednávateľ súťaže nie sú zodpovední za technické problémy pri prenose dát
akýmikoľvek elektronickými prostriedkami.

Prípadné informácie získa každý súťažiaci na platenej INFOLINKE Danone +041 702 9777 vo všedné dni od 8.00 do 17.00
hod. Cena hovoru zodpovedá tarife operátora súťažiaceho.

O súťaži informuje súťažný web. Výherná listina bude k dispozícii u usporiadateľa súťaže. V prípade rozporu medzi pravidlami
súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom
a textom úplných pravidiel súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na
propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami
súťaže.
Súťažiaci berie na vedomie, že ak hodnota výhry presiahne 350 €, je v zmysle slovenských právnych predpisov výherca
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
Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú počas trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na
súťažnom webe sutaz.activia.sk.
Prílohy: Príloha č. 1 – súťažné výrobky
V Prahe dňa 2. 1. 2019

Príloha č. 1 – súťažné výrobky

Activia Biela, 120 g
Activia Biela, 4× 120 g
Activia Biela, 8× 120 g
Activia Sladká biela, 120 g
Activia Sladká biela, 4× 120 g
Activia Sladká biela, 8× 120 g
Activia 0 %, 120 g
Activia Biela, 180 g
Activia Jahoda, 120 g
Activia Marhuľa, 120 g
Activia Čučoriedka, 120 g
Activia Červené jablko, 120 g
Activia Čierne ríbezle, 120 g
Activia Ananás, 120 g
Activia Jahoda, Marhuľa, 4× 120 g
Activia Jahoda, Čučoriedka, 4× 120 g
Activia Ananás, Červené jablko, 4× 120 g
Activia Čučoriedka, Čierne ríbezle
Activia Müsli, 125 g
Activia Vlašský orech – ovos, 125 g
Activia Multicereálna, 125 g
Activia Vlašský orech – ovos, 4× 125 g
Activia Zdravé ráno, Medové müsli s orieškami, 170 g
Activia Zdravé ráno, Čokoládové müsli s orieškami, 170 g
Activia Tvarohová, Jahoda, 135 g
Activia Tvarohová, Vanilka, 135 g
Activia Tvarohová, Stracciatella, 135 g
Activia Tvarohová, Kakao, 135 g
Activia Nápoj, Jahoda – kivi, 310 g
Activia Nápoj, Lesné plody, 310 g
Activia Nápoj, Biela, 310 g
Activia Nápoj, Sladká biela, 310 g
Activia Nápoj, Ananás – kokos, 310 g
Activia Nápoj, Malina – granátové jablko, 310 g
Activia Nápoj, Hruška – kivi – ľanové semienka, 310 g
Activia Nápoj, Mango – ananás – ľanové semienka, 310 g

