Pravidlá Spotrebiteľskej propagačnej súťaže

1. Objednávateľ súťaže
1.1. Objednávateľom Spotrebiteľskej propagačnej súťaže so značkou Coccolino, Surf, Sunlight (ďalej len
„súťaž“) je spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava,
IČO: 31 667 228, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 5998/B
(ďalej len „Objednávateľ“).

2. Usporiadateľ súťaže
2.1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť AnimaGraf, s.r.o. so sídlom Dlhá 50, 949 01 Nitra, IČO: 36718025,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 19166/N (ďalej len „Usporiadateľ“).
Technicky súťaž zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o. so sídlom Šulekova 70, Bratislava, 811 03, zapísaná v OR
Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sro, vl. č. 25950/B (ďalej len "Technický partner").

3. Termín a miesto konania súťaže
3.1. Súťaž prebieha v období od 15. októbra 2017 - 30. novembra 2017 (ďalej len „doba konania súťaže“) v sieti
predajni MAKOS a.s. na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“). V miestach, kde bude
súťaž prebiehať, budú vystavené propagačne materiály komunikujúce súťaž.
3.2. Súťaž sa vzťahuje len na výrobky Objednávateľa uvádzane na trh pod obchodnými značkami Coccolino,
Surf, Sunlight.

4. Účastníci súťaže
4.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej
republiky, ktorá najneskôr v deň zahájenia súťaže dovŕšila 18 rokov, ktorá je koncovým užívateľom verejných
mobilných elektronických komunikačných služieb poskytovaných spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., Orange
Slovensko, a.s., O2 Slovakia, s.r.o., SWAN Mobile, a.s., ktorý využíva platené verejné elektronické komunikačné
služby na základe písomnej zmluvy o pripojení alebo je koncovým užívateľom predplatenej verejnej
elektronickej komunikačnej služby (ďalej len „účastník“).
4.2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Objednávateľa súťaže, Usporiadateľa súťaže a Technického partnera,
ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je
zamestnancom Objednávateľa, Usporiadateľa alebo Technického partnera alebo osoba im blízka, výhra nebude
odovzdaná. Rovnako nebude výhra odovzdaná v prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené
podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby,
ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

5. Princíp a podmienky súťaže
5.1. Účastník sa zapojí do súťaže tak, že v dobe konania súťaže splní súčasne všetky nasledovné podmienky
účasti v súťaži:
a) Účasť v súťaži je podmienená jednorázovým nákupom v hodnote nad 5,00 EUR akýchkoľvek súťažných
výrobkov značiek Coccolino, Surf, Sunlight v sieti predajní MAKOS a.s. (ďalej len „súťažný nákup“).
b) Účastník sa zapojí do súťaže tým, že za dodržania vyššie uvedených podmienok, doručí súťažnú SMS správu
v správnom tvare: MAKOS na telefónne číslo 6661 (ďalej len „súťažná SMS“). Do súťaže budú zaradené iba
súťažné SMS správy v správnom tvare a doručené v priebehu doby konania súťaže v dobe od 15. októbra 2017
od 00:00 hod., do 30. novembra 2017 24:00 hod.

Cena zaslanej SMS je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka príslušného mobilného operátora. Cena spätnej
SMS je 0,00 € s DPH.
c) Účastník súťaže si pokladničný doklad za daný súťažný nákup starostlivo uschová za účelom odoslania
súťažnej SMS správy, preukázania uskutočneného súťažného nákupu a vydania výhry; ak sa zúčastní súťaže
opakovane, uschová si všetky pokladničné doklady, na ktorých základe sa súťaže zúčastnil.

5.2. Účastník súťaže sa môže súťaže zúčastniť na základe jedného nákupu splňujúceho podmienky súťaže
v bode 5.1. len 1-krát, tj. pokladničný doklad je možné vždy použiť iba pre zaslanie 1 súťažnej SMS správy.
5.3. Účastník súťaže sa môže súťaže zúčastniť opakovane vždy s uskutočnením nového súťažného nákupu.
V prípade, že účastník súťaže odošle viac súťažných SMS správ, bude musieť v prípade výhry doložiť toľko
platných pokladničných blokov, koľko súťažných SMS správ zaslal.

6. Výhry v súťaži a žrebovanie
6.1. Usporiadateľ vložil do súťaže výhry:
-

10 x naparovacia žehlička značky Philips GC 2040/70

-

20 x balíček výrobkov Unilever. Balíček obsahuje tieto výrobky: Savo WC blok 35 g, Savo Čistič práčky
250 ml, SAVO Bez chlóru na vodný kameň 700 ml, Savo WC Na vodný kameň v toalete 750 ml, Savo
Univerzálne čistiace utierky 30 ks

Každý účastník súťaže môže v rámci súťaže získať maximálne 1 výhru.
6.2. Žrebovanie výhercov sa uskutoční najneskôr do 3 pracovných dni odo dňa ukončenia súťaže a to náhodným
elektronickým žrebovaním spomedzi všetkých SMS obdržaných, ktorý spĺňajú všetky nasledovne podmienky
z bodu 5.1. Vyžrebovaných bude 30 výhercov. V prípade, ak sa nebudú vyžrebovaní výhercovia vedieť preukázať
fotokópiou alebo scan platného pokladničného bloku, nesplnia podmienky uvedené tohto článku štatútu, vyhrá
v súťaži prepadne v prospech Objednávateľa.
6.3. Zoznam všetkých výhercov bude uverejnený na internetovej stránke www.coccolino.eu/sk; sk.surf.com;
www.sunlightsk.eu po skončení súťaže 30. novembra 2017. Výhry budú odovzdané výhercom najneskôr do 14
pracovných dní.
6.4. O výhre je výherca oboznámený Usporiadateľom prostredníctvom sms na telefónne číslo, z ktorého sa
súťažiaci zapojil do súťaže. Výherca bude vyzvaný k zaslaniu fotokópie alebo scanu platnej faktúry a svojich
osobných údajov potrebných na odovzdanie výhry v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo na
e-mailovú adresu sutaz@animagraf.sk v lehote 5 dní od oznámenia o výhre.
6.5. Ak niektorý výherca nebude reagovať na oznámenie, nezašle fotokópiu alebo scan platného pokladničného
dokladu v lehote podľa bodu 6.4. súťažných pravidiel, výherca odmietne prijatie výhry, vzdá sa výhry, bude zo
súťaže vylúčený alebo mu nebude priznaný nárok na výhru v súlade s týmito pravidlami, výherca stráca nárok
na výhru. V takomto prípade výhra prepadá v prospech Objednávateľa súťaže. Za odmietnutie prijatia výhry
výhercom sa považuje aj odmietnutie oznámenia kontaktných údajov výhercu potrebných pre odovzdanie
výhry.
6.6. Výhry budú odoslané kuriérnou službou. Výhry budú doručované iba na území SR. Výhry neprevzaté
výhercom prepadajú v prospech Objednávateľa. Výherca nemá v takom prípade voči Objednávateľovi žiadny
nárok na akúkoľvek náhradu či kompenzáciu ceny.

7. Spracovanie osobných údajov
7.1. Účasťou na súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne
dodržiavať. Zároveň účastník udeľuje spoločnosti Unilever Slovensko, spol. s r.o. (prevádzkovateľ), spoločnosti.
AnimaGraf, s.r.o (sprostredkovateľ) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa (ulica,
číslo, PSČ, mesto/obec), a telefónne číslo na účely kontaktovania z dôvodu účasti na súťaži a odovzdania výhry,
na zverejnenie údajov výhercu v rozsahu meno, priezvisko a mesto/obec na www.coccolino.eu/sk; sk.surf.com;
www.sunlightsk.eu. Poskytnutie osobných údajov účastníkom je dobrovoľné. Účastník je oprávnený písomne
požiadať prevádzkovateľa a /alebo sprostredkovateľa o bezplatné poskytnutie informácie o osobných údajoch,
ktoré sú o ňom spracovávané. Účastník súťaže má práva podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, najmä
je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať a žiadať, aby boli jeho osobné údaje odstránené z databázy
prevádzkovateľa a /alebo sprostredkovateľa, a to písomne na adresu prevádzkovateľa a /alebo
sprostredkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia prevádzkovateľovi/alebo
sprostredkovateľovi. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je zároveň povinný vykonať opravu alebo doplnenie
osobných údajov účastníka tak, aby boli pravdivé a presné. Odvolanie súhlasu zo strany účastníka počas trvania
súťaže má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže a ak sa odvolanie výhercu stane účinným ešte pred
prevzatím výhry, má za následok stratu nároku na výhru.
7.2. Tento súhlas je udelený na dobu 1 mesiaca od uplynutia lehoty na odovzdávanie výhier. Po uplynutí tejto
lehoty budú poskytnuté osobné údaje Objednávateľovi a Usporiadateľovi súťaže bez zbytočného odkladu
zlikvidované.

8. Záverečné ustanovenia
8.1. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. 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
so súťažnými pravidlami. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj
vymáhanie účasti na súťaži či výhier právnou cestou, je vylúčené.
8.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov
a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie z účasti na súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich alebo aj bez
uvedenia dôvodu, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek
z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade so súťažnými pravidlami),
najneskôr však ku dňu odovzdania výhry.
8.3. Objednávateľ ani Usporiadateľ nenesú akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkom
v súvislosti s užívaním výhier. Reklamácia výhier u Objednávateľa alebo Usporiadateľa je vylúčená.
8.4. Objednávateľ ani Usporiadateľ nezodpovedajú za prenos dát elektronickými prostriedkami.
8.5. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, ani nárokovať si na ne v alternatívnej podobe.
8.6. Usporiadateľ je oprávnený po dohode s Objednávateľom zmeniť súťažné pravidlá či technické alebo
organizačné zabezpečenie súťaže a v takom prípade je zmena súťažných pravidiel účinná od okamihu
zverejnenia na webovej stránke www.coccolino.eu/sk; sk.surf.com; www.sunlightsk.eu.
8.7. Výhra podľa týchto súťažných pravidiel je príjmom, ktorý je podľa ust. § 9 ods. 2 písm. m) zákona
č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov oslobodený od dane z príjmov.
8.8. Účastníci súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Objednávateľa alebo Usporiadateľa,
ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
Tieto súťažné pravidlá sú prístupné verejnosti na www.sutazimescoop.sk alebo na vyžiadanie u Usporiadateľa
alebo Objednávateľa súťaže.
V Nitre dňa 10.10.2017

