PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „100 ROKOV HARIBO“
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
(„súťaž“)
1.

USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
2.
Usporiadateľom súťaže je HARIBO CZ s.r.o., so sídlom Brno-Ivanovice, Maříkova
423/50, PSČ 621 00, Česká republika , IČO: 44962819, spoločnosť zapísaná v obchodnom
registri vedenom Krajským súdom v Brne , oddiel C, vložka 4083 („Usporiadateľ“).
3.
Organizátorom súťaže je McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s.r.o.,
INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, so sídlom Praha 2, Riegrovy sady čp. 28,
PSČ: 120 00, IČO: 17046041, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským
súdom v Prahe, oddiel C, vložka 2080 („Organizátor“).

4.

ČAS A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE
5.
Súťaž prebieha od 11. 5. 2020 00:00:00 hod. do 19. 7. 2020 23:59:59 hod. („čas
konania súťaže“). Súťaž a výhry v súťaži sú spoločné pre Českú republiku aj Slovenskú
republiku.
Tieto pravidlá upravujú podmienky tej časti súťaže, ktorá prebieha na území Slovenskej
republiky („miesto konania súťaže“). Tá časť súťaže, ktorá prebieha na území Českej
republiky je upravená samostatnou verziou súťažných pravidiel.
6.
Súťaž je za účelom vyhodnotenia rozdelená do 10 jednotlivých samostatne
vyhodnocovaných súťažných týždňov, s tým, že:
1. Súťažný týždeň prebieha od 11. 5. 2020 00:00:00 hod. do 17. 5. 2020 23:59:59 hod.,
2. Súťažný týždeň prebieha od 18. 5. 202000:00:00 hod. do 24. 5. 2020 23:59:59 hod.,
3. Súťažný týždeň prebieha od 25. 5. 2020 00:00:00 hod. do 31. 5. 2020 23:59:59 hod.,
4. Súťažný týždeň prebieha od 1. 6. 2020 00:00:00 hod. do 7. 6. 2020 23:59:59 hod.,
5. Súťažný týždeň prebieha od 8. 6. 2020 00:00:00 hod. do 14. 6. 2020 23:59:59 hod.,
6. Súťažný týždeň prebieha od 15. 6. 2020 00:00:00 hod. do 21. 6. 2020 23:59:59 hod.,
7. Súťažný týždeň prebieha od 22. 6. 2020 00:00:00 hod. do 28. 6. 2020 23:59:59 hod.,
8. Súťažný týždeň prebieha od 29. 6. 2020 00:00:00 hod. do 5. 7. 202023:59:59 hod.,
9. Súťažný týždeň prebieha od 6. 7. 2020 00:00:00 hod. do 12. 7. 2020 23:59:59 hod.
10. Súťažný týždeň prebieha od 13. 7. 2020 00:00:00 hod. do 19. 7. 2020 23:59:59 hod.
(ďalej ako „Súťažný týždeň“).

7.

ÚČASŤ V SÚŤAŽI
8.
Súťažiacim môže byť len fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom a splní podmienky
stanovené týmito pravidlami („súťažiaci“). V prípade akéhokoľvek súťažiaceho, ktorý je
mladší ako 16 rokov, je Organizátor oprávnený vyžiadať si kedykoľvek písomné potvrdenie
o tom, že tento súťažiaci disponuje písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu pre účasť
v súťaži, a to v súlade s ust. § 8 ods. 1 a § 26 Občianskeho zákonníka; v prípade, ak takéto
potvrdenie nebude predložené, je Organizátor oprávnený tohto súťažiaceho zo súťaže vylúčiť;
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prípadný nárok tohto súťažiaceho na výhru týmto okamihom bez náhrady zaniká.
9.
Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora, a ich blízke osoby v
zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.
10.
Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito
pravidlami a zaväzuje sa plne ich dodržiavať.
11.

SÚŤAŽNÝ PRODUKT
12.
Zapojiť sa do súťaže je možné len na základe zakúpenia produktov Haribo
distribuovaných v čase konania súťaže a v mieste konania súťaže Usporiadateľom („Súťažný
produkt“).
13.
Súťažiaci môže do súťaže prihlásiť (viď ďalej) neobmedzený počet Súťažných
produktov. súťažiaci tak môže zvýšiť svoje šance na výhru prihlásením čo najvyššieho počtu
Súťažných produktov (viď ďalej).

14.

PRAVIDLÁ ZARADENIA SA DO SÚŤAŽE
15.

Súťažiaci sa zúčastní súťaže tak, že v čase konania súťaže a v mieste konania súťaže:

a) zakúpi od akéhokoľvek predajcu aspoň 1 ks Súťažného produktu v hodnote najmenej
2,99 eur („súťažný nákup“), za ktorý súťažiaci získa od predajcu daňový doklad, resp.
účtenku, ktorá ho bude oprávňovať zúčastniť sa súťaže („súťažná účtenka“).
Súťažiaci je povinný uschovať súťažnú účtenku o uskutočnenom súťažnom nákupe,
ktorej predloženie je podmienkou nielen pre možnosť účasti v súťaži, ale aj pre
uznanie prípadnej výhry.
b) zapojí sa do súťaže, a to tak, že v čase konania súťaže sa zaregistruje na internetovej
stránke www.vyhrajsharibo.sk („súťažná stránka“), a vytvorí si tak svoj súťažný
užívateľský účet. Do registračného formulára na stránke uvedie súťažiaci:
a. svoje meno a priezvisko;
b. svoje mobilné telefónne číslo;
c. svoju e-mailovú adresu;
d. miesto svojho bydliska (obec);
a potvrdí zodpovedajúci súhlas s pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov
v rozsahu stanovenom týmito pravidlami. Kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ odošle
Organizátorovi vyplnený registračný formulár (ďalej len „registrácia“). Touto prvou
registráciou si súťažiaci vytvorí svoj osobný užívateľský účet (ďalej len „súťažný účet“)
prostredníctvom ktorého sa môže zúčastniť súťaže. Identifikátorom konkrétneho
súťažného účtu je následne e-mailová adresa súťažiaceho, pričom tento súťažný účet je
chránený heslom.
Založenie súťažného účtu bude umožnené len tým súťažiacim, ktorí uskutočnia
registráciu úplným a riadnym spôsobom (vyplnia všetky požadované údaje) v čase
a mieste konania súťaže. Súťažiaci, ktorý nesplní podmienky tejto súťaže, alebo nevyplní
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registračný formulár podľa týchto pravidiel, nebude zaradený do súťaže, prípadne bude
zo súťaže vylúčený. Organizátor súťaže je oprávnený vykonať následné a konečné
posúdenie splnenia stanovených podmienok registrácie a súťaže jednotlivými
súťažiacimi, rovnako ako aj posúdenie dodržiavania pravidiel, a je oprávnený
kedykoľvek vylúčiť súťažiaceho zo súťaže v prípade nesplnenia podmienok týchto
pravidiel.
c) Následne už môže súťažiaci v čase konania súťaže vkladať do svojho súťažného účtu
uskutočnenie jednotlivých súťažných nákupov, a to tak, že vyplní identifikáciu
súťažnej účtenky: dátum nákupu, čas nákupu, hodnotu nákupu. Pričom ako dátum
a čas nákupu musí byť uvedený prvý dátum a čas na účtenke zhora a čas musí byť
uvedený vrátane sekúnd. Pokiaľ nie sú na účtenke uvedené sekundy, musí byť v tejto
kolónke vyplnené „00“ (dve nuly).
Súťažiaci môžu na súťažnej stránke vložiť na svoj účet neobmedzený počet súťažných
účteniek so súťažným nákupom.
d) S každou registrovanou súťažnou účtenkou si môže súťažiaci vybrať jednu zo 6 výhier,
o ktoré sa súťaží. Zvolenú výhru pre danú účtenku nie je možné následne zmeniť.
S každou ďalšou účtenkou si, ale môže súťažiaci zvoliť inú výhru.
O tom, že bol zaradený do zlosovania, je súťažiaci informovaný automaticky
generovaným potvrdením, ktoré sa mu zobrazí po odoslaní registračného formuláru
v súlade s týmito pravidlami. Súťažiaci si tiež môže všetky súťažné účtenky, ktoré riadne
prihlásil do súťaže, zobraziť v rámci svojho súťažného účtu, vrátane dátumu, ku ktorému
bola účtenka zaradená do zlosovania a toho, o akú výhru súťažiaci podľa svojej voľby
súťaží.
e) Súťaž je vyhodnocovaná samostatne pre každý Súťažný týždeň, zo všetkých prihlášok
doručených v príslušnom Súťažnom týždni. Prihlášky, ktoré nebudú v danom súťažnom
týždni vylosované ako výherné, sa presúvajú do ďalšieho Súťažného týždňa.
f) Do súťaže je možné sa zapojiť aj opakovane, čím je možné zvýšiť svoju šancu na výhru,
vždy však len s novou účtenkou. Taktiež je možné sa zapojiť v danom Súťažnom týždni
do súťaže o viac ako jednu výhru, vždy však len s novou prihláškou. Údaje z jednej
súťažnej účtenky je ale možné zadať do súťaže len raz.
g) Prihlásenie do zlosovania vzniká okamihom doručenia tejto prihlášky prostredníctvom
súťažného účtu do súťaže, resp. doručením Organizátorovi. Súťažný nákup je tak možné
prihlásiť v ktoromkoľvek Súťažnom týždni.
16.
Každý Súťažný produkt ako aj jemu zodpovedajúcu súťažnú účtenku je možné do
súťaže prihlásiť len raz. V prípade, ak je prihlásená už skôr prihlásená súťažná účtenka, je
platná len prihláška uskutočnená ako prvá.
17.
Všetky súťažné účtenky (originály), s ktorými sa súťažiaci zapojil do súťaže, je
súťažiaci povinný si uschovať za účelom kontroly riadnej účasti v súťaži, resp. aj pre prípadné
preukázanie súťažného nákupu v súvislosti s prevzatím výhry.
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18.
Súťažiaci je v rámci súťaže individualizovaný ním zadanou e-mailovou adresou pri
registrácii. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len s jednou e-mailovou adresou (súťaže
sa teda nemôže zúčastniť jedna osoba s viacerými e-mailovými adresami a ani viac osôb
s rovnakou e-mailovou adresou). Každý súťažiaci účasťou v súťaži potvrdzuje, že je
oprávneným používateľom e-mailovej adresy, ktorú použil pri prihlásení sa do súťaže.
Registrácia viacerých osôb pod identickou e-mailovou adresou nebude možná. Pokiaľ sa jedna
osoba zaregistruje prostredníctvom viacerých e-mailových adries, budú všetky takéto registrácie
do súťaže považované za neplatné.
19.
Súťažná účtenka musí byť vystavená v registračnej pokladni (nie je možné uznať
ručne vyhotovený účtovný doklad) a musí obsahovať čitateľné informácie spočívajúce v dátume
a čase uskutočnenia súťažného nákupu, názvu a cene súťažných výrobkov, identifikačných
údajov predávajúceho (u ktorého bol súťažný nákup uskutočnený) a čísla účtenky. Bez
uvedených údajov nebudú súťažné účtenky pre účasť v súťaži považované za platné.
20.

VÝHRY
21.

Výhry v súťaži sú nasledujúce:

Do súťaže je umiestnených celkovo 300 výhier:

4/9









100x poukaz na športové vybavenie v sieti predajní Decathlon v hodnote 2500 Kč
(poukaz je uplatniteľný iba v predajniach v ČR) alebo 95 EUR (poukaz je uplatniteľný
iba v predajniach v SR); variant poukazu si zvolí súťažiaci, pričom raz vykonaná
voľba je záväzná
100x poukaz na nákup v sieti predajní Albi v hodnote 1000 Kč (poukaz je uplatniteľný
iba v predajniach v ČR)
60x vstupenky pre 4 osoby do kín Cinema City (ČR)
20x vstupenky pre 4 osoby do kín Cinemax (SR)
10x let balónom na 60 minút pre 4 osoby
10x let vrtuľníkom na 20 minút pre 3 osoby

Každý súťažný týždeň bude do súťaže zaradený nasledovný počet výhier:
 10x poukaz na športové vybavenie v sieti predajní Decathlon v hodnote 2500 Kč
(poukaz je uplatniteľný iba v predajniach v ČR) alebo 95 EUR (poukaz je uplatniteľný
iba v predajniach v SR); variant poukazu si zvolí súťažiaci, pričom raz vykonaná
voľba je záväzná
 10x poukaz na nákup v sieti predajní Albi v hodnote 1000 Kč (poukaz je uplatniteľný
iba v predajniach v ČR)
 6x vstupenky pre 4 osoby do kín Cinema City (ČR)
 2x vstupenky pre 4 osoby do kín Cinemax (SR)
 1x let balónom na 60 minút pre 4 osoby
 1x let vrtuľníkom na 20 minút pre 3 osoby
Každá z jednotlivých výhier bude samostatne losovaná spomedzi súťažiacich, ktorí sa prihlásili
do súťaže o túto konkrétnu výhru.
22.
Výhra bude výhercovi zaslaná formou voucheru. V prípade elektronického voucheru
na ním uvedenú e-mailovú adresu, v prípade fyzického voucheru alebo vstupeniek doporučenie
prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu v Slovenskej republike. V takom
prípade bude výherca oboznámený o výhre Organizátorom a požiadaný, aby doplnil svoje
kontaktné údaje o doručovaciu adresu, a to do 5 dní od oboznámenia. V prípade, ak výherca
v tomto termíne údaje nedoplní, stráca nárok na výhru. Na inú adresu nemôže byť výhra
zaslaná, čo súťažiaci účasťou v súťaži berie na vedomie.
23.
Výhry v súťaži sú spoločné pre Českú republiku a Slovenskú republiku, t.j. losuje sa
vždy spoločne zo všetkých účteniek doručených v oboch krajinách.
24.

URČENIE VÝHERCOV, VYHLÁSENIE A ODOVZDANIE VÝHIER
25.
Výhercom jednej výhry sa v čase konania súťaže stáva ten súťažiaci, ktorý splnil
všetky podmienky tejto súťaže a zároveň bol v príslušný Súťažný týždeň vylosovaný
Usporiadateľom súťaže ako výherca výhry, a to zo všetkých súťažiacich, ktorí sa riadne
zapojili do zlosovania o príslušnú výhru v príslušný Súťažný týždeň.
Výherca bude vylosovaný obratom po ukončení príslušného Súťažného týždňa, najneskôr však
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do 7 pracovných dní od ukončenia príslušného Súťažného týždňa s tým, že o losovaní bude
vyhotovený písomný protokol. Losovanie sa uskutoční po ukončení príslušného Súťažného
týždňa spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa riadne zapojili do zlosovania pre príslušný
Súťažný týždeň.
26.
Pre každú jednotlivú výhru bude vylosovaný jeden výherca spolu s tromi
náhradníkmi.
27.
Výhercovia budú Organizátorom informovaní o výhre na e-mailovej adrese uvedenej
pri registrácii do súťaže najneskôr do 10 pracovných dní po uskutočnení losovania. V prípade,
ak sa nepodarí výhercu opakovane kontaktovať na uvedenej e-mailovej adrese (prípadne na
telefónnom čísle uvedenom pri registrácii do súťaže) a výherca nezareaguje na výzvu na
kontaktovanie Organizátora najneskôr do 5 dní, bude výhra pridelená náhradnému výhercovi,
ktorý bol na tento účel vylosovaný. Uvedený postup bude opakovaný minimálne trikrát; ak bude
neúspešný, výhra nebude pridelená a Usporiadateľ ju použije podľa svojho uváženia.
28.
Výherca je následne podľa pokynu Organizátora povinný v lehote 5 dní odo dňa
odoslania oznámenia o výhre doručiť na e-mailovú adresu uvedenú v predmetnom
informačnom maily naskenovanú kópiu/fotografiu („elektronická kópia“) súťažnej účtenky (v
celistvom, čistom stave, s čitateľnými údajmi), na základe ktorej dosiahol výhru – resp.
všetkých príslušných súťažných účteniek. Súbor s elektronickou kópiou súťažnej účtenky
nesmie byť väčší ako 4 MB a musí byť v jednom z nasledujúcich formátov: jpg, pdf, gif alebo
png. K elektronickej kópii súťažnej účtenky je súťažiaci povinný pripojiť svoje meno, aké bolo
uvedené v registrácii, a ďalej adresu v Slovenskej republike, na ktorú požaduje doručiť výhru
v prípade, ak to Organizátor vyžaduje. Pokiaľ súťažiaci nedodá elektronickú kópiu súťažných
účteniek vo vyššie uvedenej lehote, stráca nárok na výhru a tá bude obdobným postupom
pridelená náhradnému výhercovi z rovnakého Súťažného týždňa, ktorý bol pre tento účel
vylosovaný. Uvedený postup sa bude opakovať maximálne dvakrát; ak bude bezúspešný, výhra
nebude pridelená a Usporiadateľ ju použije podľa svojho uváženia.
29.
Usporiadateľ ani Organizátor súťaže nezodpovedá za to, ak budú informatívne maily
ukladané do spamovej, či nevyžiadanej pošty súťažiaceho. Súťažiaci zodpovedá za kontrolu
pošty aj v tomto rozsahu.
30.
Organizátor si vyhradzuje právo požadovať od všetkých súťažiacich, ako aj od
výhercov (vrátane tých, ktorí už zaslali kópiu súťažnej účtenky podľa vyššie uvedeného)
predloženie originálov všetkých súťažných účteniek, s ktorými sa zúčastnili súťaže, a to
v lehote stanovenej Organizátorom, za účelom kontroly riadnej účasti v súťaži alebo
preukázania nároku na výhru. Pokiaľ súťažiaci riadne nepredloží Organizátorom vyžiadaný
originál súťažnej účtenky/účteniek (v celistvom, čistom stave, s čitateľnými údajmi) – resp.
všetkých príslušných účteniek, v uvedenej lehote, stráca nárok na výhru a Organizátor je
oprávnený podľa svojej úvahy rozhodnúť o ďalšom postupe (vrátane napr. pridelenia výhry
náhradníkovi).
31.
Jeden súťažiaci môže v súťaži získať najviac jednu výhru. V prípade vylosovania
súťažiaceho ako výhercu výhry, stráca tento súťažiaci automaticky možnosť získať výhru
v ďalších Súťažných týždňoch. Pokiaľ bude neskôr opäť vylosovaný, bude výhra pridelená
náhradnému výhercovi, ktorý bol na tento účel vylosovaný. Uvedený postup sa bude opakovať
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maximálne trikrát; pokiaľ bude bezúspešný, výhra nebude pridelená a Usporiadateľ ju použije
podľa svojho uváženia.
32.
V prípade pochybností sa za výhercu považuje držiteľ e-mailovej adresy, s ktorou sa
súťažiaci zúčastnil súťaže. Organizátor je oprávnený overiť identitu súťažiaceho pred
odovzdaním výhry taktiež aj tým, že vyzve súťažiaceho k podpisu čestného vyhlásenia (o jeho
totožnosti). Pokiaľ súťažiaci odmietne podpísať čestné vyhlásenie, bude vyradený zo súťaže,
stráca nárok na výhru a tá bude obdobným postupom pridelená náhradnému výhercovi, ktorý
bol na tento účel vylosovaný. Uvedený postup sa bude opakovať maximálne trikrát; pokiaľ bude
bezúspešný, výhra nebude pridelená a Usporiadateľ ju použije podľa svojho uváženia.
Súťažiaci, ktorý neposkytne potrebnú súčinnosť, alebo ju vopred odmietne, stratí nárok na
výhru.
33.

Súťažiaci, ktorí nezískali výhru nebudú nijako upovedomení.

34.
Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti alebo iným spôsobom plnenia. Usporiadateľ
má v odôvodnených prípadoch (napr. výpadok dodávok) právo nahradiť výhry obdobnými
produktmi. Z obdobných dôvodov môže Usporiadateľ upraviť príslušné lehoty uvedené v týchto
pravidlách. Prípadnú zodpovednosť za vady výhry uplatní súťažiaci u výrobcu, resp. dodávateľa
výhry; Usporiadateľ mu za týmto účelom poskytne nevyhnutnú súčinnosť. Usporiadateľ ani
Organizátor nezodpovedajú za akékoľvek riziká alebo náklady súvisiace s účasťou v súťaži
alebo v súvislosti s užívaním výhier alebo s ich iným nakladaním.
35.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
36.
Účasťou v súťaži berie súťažiaci na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ, tj.
spoločnosť HARIBO CZ s.r.o., so sídlom Brno-Ivanovice, Maříkova 423/50, PSČ 621 00,
Česká republika , IČO: 44962819, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom
Krajským súdom v Brne , oddiel C, vložka 4083, je, ako prevádzkovateľ osobných údajov,
oprávnený spracúvať za účelom účasti v súťaži jeho osobné údaje v rozsahu mena, priezviska,
mobilného telefónneho čísla, e-mailovej adresy a prípadne ďalších údajov poskytnutých
Usporiadateľovi alebo Organizátorovi, a to na dobu nevyhnutnú na usporiadanie súťaže
a prípadnú kontrolu zo strany orgánov dohľadu. Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov je
v tomto prípade nevyhnutné pre účasť v súťaži a pre plnenie vzájomných práv a povinností
medzi Usporiadateľom, Organizátorom a súťažiacim vyplývajúcich z účasti v súťaži.
Organizátor a spoločnosť HARIBO SK, s.r.o., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava –
mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 913 576, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 34233/B sú vo vzťahu
k osobným údajom súťažiacich sprostredkovateľmi Usporiadateľa. Osobné údaje nebudú
poskytované na ďalšie spracúvanie žiadnym iným tretím osobám.
37.
Právnym základom spracovania osobných údajov podľa ods. 8.1 tohto článku
Pravidiel je súhlas súťažiaceho v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a
o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Súhlas so spracovaním osobných údajov je
dobrovoľný, udeľuje sa na dobu troch (3) rokov od jeho udelenia, prípadne do doby, kým
nedôjde k odvolaniu súhlasu. Súťažiaci má právo súhlas kedykoľvek odvolať na hore uvedenej
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adrese Usporiadateľa alebo na e-maily haribo@forcom.cz.
38.
V súvislosti so spracovaním osobných údajov má súťažiaci právo (i) na prístup
k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných
údajov (iii) na výmaz osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné pre účely, na ktoré boli
zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracované protiprávne, (iv) na
obmedzenie spracovania osobných údajov v osobitných prípadoch (v) na prenosnosť údajov
a (vi) vzniesť námietku, po ktorej bude spracovanie osobných údajov súťažiaceho ukončené.
Zároveň má súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je
v Slovenskej
republike
Úrad
na
ochranu
osobných
údajov
SR
(www.dataprotection.gov.sk/uoou). Pri uplatňovaní svojich práv či pri iných záležitostiach
týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa môžu súťažiaci obrátiť na Usporiadateľa písomne
listom na adresu Usporiadateľa, e-mailom na e-mailovú adresu haribo@forcom.cz. či na
telefónne číslo +420 516 770 429.
39.
Registráciou do súťaže dáva súťažiaci ďalej súhlas a povolenie na to, že Usporiadateľ
a Organizátor sú v súvislosti s prípadnou výhrou oprávnení bezplatne zachytávať, zobrazovať,
rozmnožovať a rozširovať podobu, podobizeň, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy
týkajúce sa súťažiaceho, alebo prejavy jeho osobnej povahy, písomnosti, meno, priezvisko,
akademický titul, vrátane ich spracúvania a zaradenia do audiovizuálneho diela, a to v médiách,
na internete alebo v propagačných materiáloch Usporiadateľa alebo Organizátora, a to
v obvyklom rozsahu a počas konania súťaže a ďalej po dobu piatich rokov od konca trvania
súťaže.
40.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
41.
Usporiadateľ a Organizátor si vyhradzujú právo kedykoľvek upraviť pravidlá
súťaže alebo zrušiť súťaž. Akékoľvek zmeny budú vykonané na základe závažných dôvodov
a pri maximálnom šetrení záujmov súťažiacich. V prípade zmeny týchto pravidiel bude táto
zmena vykonaná formou písomných číslovaných dodatkov účinných okamihom zverejnenia na
súťažných stránkach.
42.
Usporiadateľ alebo Organizátor nezodpovedajú za akékoľvek technické problémy
v súvislosti s účasťou v súťaži (vrátane najmä napr. funkčnosti doručovacích alebo
telefonických služieb, internetu alebo e-mailového spojenia so súťažiacim).
43.
Usporiadateľ alebo Organizátor zo súťaže vylúčia, a neodovzdajú prípadné výhry,
osobám konajúcim v rozpore s pravidlami, všeobecne záväznými predpismi a/alebo dobrými
mravmi vo vzťahu k súťaži.
44.
Súťažiaci odoslaním úplnej a riadnej registrácie vyjadruje svoj súhlas s týmito
pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Súťažiaci ktorí nespĺňajú tieto podmienky účasti
v súťaži, alebo konajú v rozpore s pravidlami, alebo inak nečestne, nebudú do súťaže zaradení,
prípadne budú so súťaže bez náhrady vylúčení. Pokiaľ sa preukáže, že takáto osoba sa aj
napriek uvedenému stala výhercom, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla,
alebo neférového konania, nemá nárok na výhru.
45.

Do súťaže sa môže zapojiť len súťažiaci, ktorý je spotrebiteľom, resp. konečným
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spotrebiteľom Súťažných produktov. To znamená, že do súťaže sa môže zapojiť len súťažiaci
spotrebiteľ, ktorý zakúpil Súťažné produkty pre vlastnú a/alebo rodinnú spotrebu. Zo súťaže sú
vylúčení všetci účastníci, ktorí zakúpili Súťažné produkty za účelom podnikania, ďalšieho
predaja, alebo účastníci, ktorí Súťažné produkty zakúpili za iným účelom, než akým je vlastná
a/alebo rodinná spotreba.
46.
V prípade nejasností týkajúcich sa pravidiel alebo nejasností týkajúcich sa postupu
v súťaži
prosím
využívajte
k primárnemu
kontaktu
kontaktný
formulár
na
www.vyhrajsharibo.sk/caste-otazky.html, ktorý bol zriadený na tieto účely.
47.

Úplné znenie pravidiel súťaže je dostupné na www.vyhrajsharibo.sk
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