PRAVIDLA SÚTAŽE VYHRAJTE S TRESemmé
(ďalej len „Pravidlá”)

1.

USPORIADATEĽ

1.1.

Usporiadateľom súťaže “Vyhrajte s TRESemmé“ (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 „Usporiadateľ“).

1.2.

Súťaž technicky zabezpečuje spoločnosť Garp Integrated s.r.o., IČ 277 09 540, so sídlom
Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125558 (ďalej len „Organizátor“).

2.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

2.1.

Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky vo všetkých kamenných
predejniach a internetových e-shopoch (ďalej len „Miesto konania súťaže“).
Internetovými e-shopmi na území Slovenskej republiky sa majú na mysli e-shopy
prevádzkované na doménách .sk v slovenskom jazyku.

2.2.

Súťaž prebieha od 1. 1. 2020 (00:00:00) do 3. 3. 2020 (23:59:59) (ďalej len „Doba
trvania súťaže“).

2.3.

Účastníkom Súťaže môže byť každá svojprávna fyzická osoba staršia ako 16 rokov ,
ktorá v dobe konania Súťaže uskutoční nákup aspoň dvoch ľubovoľných produktov
značky TRESemmé v Mieste konania súťaže, uschová si účtenku, zaregistruje sa na
Webových stránkach, a splní všetky podmienky stanovené Pravidlami Súťaže (ďalej len
„Súťažiaci”). Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom
pomere k Organizátorovi, Usporiadateľovi ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle
ust. § 116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších
predpisov.

2.4.

Súťažiaci účasťou v Súťaži akceptuje Pravidlá Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2.5.

Na účasť v súťaži je nutné, aby súťažiaci v Dobe trvania súťaže:
a) navštívil Miesto konania súťaže,
b) zakúpil tu aspoň dva ľubovoľné produkty značky TRESemmé a uschoval si získanú
účtenku za tento nákup, pričom účtenkou sa má na mysli originál vytlačeného
zjednodušeného daňového dokladu alebo faktúra z internetového obchodu (ďalej len
„Súťažný nákup“),
c) zaregistroval sa na webových stránkach www.tresemme.com (ďalej len „Webové
stránky”) postupom podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Registrácia“).

2.6.

Súťažiaci je na uskutočnenie Registrácie povinný správne, riadne a úplne vyplniť
nasledovné údaje:
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a) e-mail Súťažiaceho,
b) dátum a čas nákupu,
c) miesto nákupu,
d) čitateľný scan účtenky preukazujúci Súťažný nákup vo formáte JPG, PNG, GIF
alebo PDF s veľkosťou súboru do 2 MB.
2.7.

Účasťou v Súťaži Súťažiaci udeľuje súhlas s týmito Pravidlami a so spracovaním
osobných údajov za účelom organizácie tejto súťaže, bez ktorých účasť v súťaži nie je
možná.

2.8.

Registráciu musí Súťažiaci na dokončenie potvrdiť kliknutím na tlačítko „Potvrdiť“, čím
prehlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito Pravidlami a so spracovaním
osobných údajov. Po úspešnej Registrácii bude Súťažiacemu na jeho e-mail uvedený pri
Registrácii vygenerovaný notifikačný e-mail. Do Súťaže budú zaradené len osoby,
ktorým bol úspešne vygenerovaný notifikačný e-mail v súlade s Pravidlami a ich scan
účtenky bude čitateľný a bude zodpovedať Pravidlám.

2.9.

Pokiaľ bude zistené, že údaje vyplnené pri Registrácii nie sú úplné, pravdivé alebo
správne a/alebo Súťažiaci bude obchádzať Pravidlá alebo v Súťaži podvádzať, bude daná
Registrácia zo súťaže vylúčená, prípadne podľa rozhodnutia Usporiadateľa nebude
Súťažiaci do súťaže zaradený.

3.

PRIEBEH SÚŤAŽE

3.1.

Súťaž je vyhodnocovaná formou losovania prostredníctvom počítačového algoritmu.

3.2.

Do žrebovania sú zaradené všetky Registrácie prijaté v Dobe trvania súťaže, ktoré boli
uskutočnené riadne, podľa týchto Pravidiel a nedošlo k vyradeniu Súťažiaceho pre
rozpor s týmito Pravidlami alebo z dôvodu obchádzania týchto Pravidiel. Žrebovanie
prebehne ihneď po skončení Doby trvania súťaže, tj. 4. 3. 2020 (00:00:00) (ďalej len
„Žrebovanie Hlavnej Ceny“).

3.3.

Výhercom Súťaže môže byť len ten Súťažiaci, ktorý riadne splní všetky podmienky
Súťaže.

3.4.

Výhercom vedľajších výhier bude v prípade splnenia Pravidiel zaslaný email
potvrdzujúci ich výhru (ďalej len „Oznámenie výhry”) s odkazom na online formulár
na vyplnenie údajov na doručenie výhry (ďalej viď kap. 5. Doručenie výhry). Výherca je
povinný vyplniť formulár do 7 kalendárnych dní.

3.5.

Výherca hlavnej výhry bude v prípade splnenia Pravidiel kontaktovaný emailom
Organizátorom do 5 pracovných dní od Žrebovania Hlavnej Ceny s informáciami o
ďalšom postupe (ďalej viď kap. 5. Doručenie výhry).
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4.

VÝHRY, PODMIENKY

4.1.

Výhercom sa stáva Súťažiaci, ktorého Registrácia bude vyžrebovaná ako výherná.
Výhercom môže byť len Súťažiaci spĺňajúci tieto Pravidlá (ďalej len „Výherca”).

4.2.

Do súťaže je vložených celkom 34 výhier. Výhra Výhercu je určená nasledovne:
4.2.a)

prvý vyžrebovaný Výherca získa Hlavnú výhru podľa ods. 4.5 bod 3 tohto
článku

4.2.b)

druhý až deviaty vyžrebovaný Výherca získa Vedľajšiu výhru v podobe
voucheru na zoot.sk podľa ods. 4.5 písm. bod 1 písm. a) tohto článku,

4.2.c)

desiaty až dvadsiatyštvrtý vyžrebovaný Výherca získa Vedľajšiu výhru
v podobe balíčku TRESemmé podľa ods. 4.5 písm. bod 1 písm. b) tohto článku,

4.2.d)

dvadsiatypiaty až tridsiaty štvrtý vyžrebovaný Výherca budú vyžrebovaní zo
všetkých Registrácií, ktoré boli vykonané za nákup v predajniach drogérií Teta,
a získa Vedľajšiu výhru v podobe balíčku TRESemmé podľa ods. 4.5 písm. bod
1 písm. c) tohto článku.

4.3.

Každý Súťažiaci je oprávnený získať neobmedzený počet účteniek a zaregistrovať ich do
Žrebovania. Súťažiaci sa môže zúčastniť akcie opakovane počas celej Doby trvania
súťaže, avšak len pokiaľ s každou Registráciou nahrá unikátnu účtenku nákupu. Pokiaľ
sa zistí, že súťažiaci nahráva falošné účtenky alebo uskutočňuje Registrácie bez riadnych
účteniek, budú vyradené všetky Registrácie takého Súťažiaceho.

4.4.

Každý Súťažiaci je povinný uschovať všetky originály súťažných účteniek a v prípade
výhry je na požiadanie povinný všetky predložiť v lehote stanovenej Organizátorom.

4.5.

V Súťaži sa hrá o nasledovné ceny:
1.

VEDĽAJŠIE VÝHRY:
a) 8x voucher na nákup do internetového obchodu www.zoot.sk v hodnote 100 EUR,
platnosť voucheru je 30. 6. 2020;
b) 15x balíček produktov TRESemmé obsahujúci následovné produkty:
−

1x TRESemmé Biotin + Repair 7 Conditioner 400ml,

−

1x TRESemmé Biotin + Repair 7 Primer Protection Spray 125ml,

−

1x TRESemmé Biotin + Repair 7 Shampoo 400ml,

−

1x TRESemmé Biotin + Repair 7 New Instant Recovery Mask 300ml;

c) 10x balíček produktov TRESemmé obsahujúci následovné produkty:
−

1x TRESemmé Biotin + Repair 7 Conditioner 400ml,

−

1x TRESemmé Biotin + Repair 7 Primer Protection Spray 125ml,

−

1x TRESemmé Biotin + Repair 7 Shampoo 400ml,

−

1x TRESemmé Biotin + Repair 7 New Instant Recovery Mask 300ml;
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(spoločne ďalej len „Vedľajšia výhra“).
2.
−

HLAVNÁ VÝHRA:
Zájazd do New Yorku na 7 dní/5 nocí pre 2 osoby s následovnými parametrami:
−

Hodnota zájazdu 80.000 Kč (ekvivalentná sume 3137,38 EUR podľa
kurzu Národnej slovenskej národnej banky z 23. 12. 2020, www.nbs.sk)

−

Spiatočné letenky v economy triede pre 2 osoby z Prahy alebo Viedne do
New Yorku,

−

Ubytovanie pre 2 osoby na 5 nocí s raňajkami v 3* hoteli na Manhattane,

−

Transfery v rámci USA (letisko - hotel - letisko) pre 2 osoby,

−

Cestovné poistenie pre 2 osoby,

−

Pomoc s podaním žiadosti autorizácie ESTA pre 2 osoby,

−

Asistencia 24/7 česky alebo slovensky hovoriaceho zástupcu cestovnej
kancelárie počas doby zájazdu

−

Výhra je prenosná – účastníkov zájazdu oznámi výherce obratom na
žiadosť Usporiadateľa.

(ďalej len „Hlavná výhra“)
−

Zájazd zabezpečuje cestovná kancelária Go2 s.r.o., Lucemburská 1599/31, 130 00
Praha 3 - Žižkov, IČ: 24797634.

−

Podmienky cestovnej kancelárie:
a) Zájazd je možné realizovať v 3 voliteľných termínoch, ktoré budú výhercovi
ponúknuté, a to v období máj – jún 2020 alebo september - október 2020 (a
to vždy okrem štátnych sviatkov v ČR/SK a okrem štátnych sviatkov v
USA).
b) Výherca nesie za výber a správanie osôb, ktoré s ním budú čerpať výhru, v
prípade, že tieto osoby budú mladšie ako 18 rokov, plnú zodpovednosť.
Výherca si je vedomý obsahu výhry a je povinný zohľadniť zdravotný stav
tak svoj ako aj osoby, ktorá ho doprevádza.
c) Termín výhry, tj. zájazdu je pevne stanovený a nie je možné ho zo strany
výhercu a ním určených osôb meniť. Termín zájazdu môže byť
Usporiadateľom pozmenený. V prípadoch tzv. vyššej moci bude zájazd
zrušený a jeho zrušenie sa riadi storno podmienkami. V takom prípade nie je
možné zájazd nahradiť ani zmeniť jeho termín. Podrobné podmienky sú
dostupné vo Všeobecných podmienkach dostupných na www.ckgo2.cz .
d) Účastníkom/výhercom zájazdu sa môžu stať aj osoby mladšie ako 18ti
rokov, s ktorých účasťou na čerpaní výhry vysloví súhlas ich zákonný
zástupca. Na čerpanie výhry je výherca mladší ako 18 rokov povinný
predložiť príslušné súhlasy podľa požiadaviek Usporiadateľa. Účastník je
rovnako povinný zabezpečiť a predložiť jednotlivé súhlasy od zákonných
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zástupcov osoby mladšej ako 18 rokov. Pokiaľ je účastníkom/výhercom
osoba mladšia ako 21 rokov, musí byť druhým účastníkom osoba staršia ako
21 rokov z dôvodov limitu plnoletosti v USA.
e) Účastníkom zájazdu môže byť len osoba, ktorá má platnú cestovnú
autorizáciu ESTA, ktorá môže byť vybavená príslušnou cestovnou
kanceláriou za poplatok vo výške 14 USD/osoba. Správny poplatok nie je
súčasťou výhry a hradí ho výherca. Za týmto účelom vyplní a podpíše
účastník zájazdu zodpovedajúci formulár. Základné predpoklady na
vybavenie ESTA sú nasledovné: i) je potrebné vlastniť biometrický pas
platný minimálne 6 mesiacov po návrate zo zájazdu, a zároveň ii) účastník
zájazdu od roku 2011 nenavštívil žiadnu z nasledujúcich krajín: Irak, Irán,
Sýrie, Sudán, Líbyu, Somálsko a Jemen a zároveň iii) účastník zájazdu nemá
v žiadnej z krajín podľa bodu ii. občianstvo. V prípade nesplnenia
podmienok na udelenie registrácie ESTA nie je Usporiadateľ ani cestovná
kancelária zodpovedná za neudelenú cestovnú registráciu ESTA, ktorá je
podmienkou na vstup do USA. Klient je povinný spĺňať vstupné a vízové
podmienky tranzitnej aj cieľovej destinácie, Usporiadateľ ani cestovná
kancelária nesenie zodpovednosť za prípadné odopretie vstupu do krajiny
alebo dopravného prostriedku. Podrobné podmienky sú dostupné na
www.ckgo2.cz.
f) Po potvrdení mien osôb čerpajúcich výhru a termínu zájazdu nie je možné
zvolený termín ani mená osôb meniť. V prípade, že sa z akéhokoľvek
dôvodu výherca alebo jeho doprovod nemôžu zúčastniť zájazdu, výhra
príslušnej časti bez náhrady prepadá.
g) Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu, obsahu (vrátane.
destinácie) a dĺžky zájazdu. V prípade akejkoľvek takejto zmeny
Organizátor zabezpečí, aby hodnota a kvalita zmeneného zájazdu bola
porovnateľná s pôvodnými parametrami hlavnej výhry. Prípadné navýšení
ceny zájazdu oproti pôvodnému takto zmenenému zájazdu hradí
Usporiadateľ.
h) Výherca sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky účasti na zájazde, ako aj
pokyny Usporiadateľa, Organizátora alebo iných určených osôb urobené
v súvislosti so zájazdom a jeho realizáciou. Výherca berie na vedomie, že
pokiaľ nedodrží pokyny, zájazd môže byť automaticky zrušený, alebo môže
byť výherca alebo jeho doprovod vylúčený z (ďalšej) realizácie zájazdu.
Výherca je uzrozumený s tým, že čerpanie hlavnej výhry je podmienené
uzatvorením zmluvy o zájazde s príslušnou cestovnou kanceláriou. Všetky
podmienky čerpania Hlavnej výhry a zmluvy o zájazdu sú dostupné vo
Všeobecných podmienkach na www.ckgo2.cz
4.6.

Každý Súťažiaci môže vyhrať vždy len jednu výhru bez ohľadu na počet Registrácií
zaradených do Žrebovania.

4.7.

Na poskytnutie výhry nie je právny nárok, výsledky sú konečné a hodnotu výhier nie je
možné vyplatiť v peniazoch.
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5.

DORUČENIE VÝHIER

5.1.

Po oznámení Hlavnej výhry bude Výherca prostredníctvom emailu Organizátorom
vyzvaný na poskytnutie kontaktných údajov a na následnú dohodu ohľadom čerpania
Hlavnej výhry vrátane a prípadne na odovzdanie nevyhnutných relevantných
dokumentov na preukázanie výhry. Výherca je povinný odovzdať kontaktné údaje
Organizátorovi najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania emailu o výhre. V prípade,
že výherca kontaktné údaje alebo iné vyžiadané dokumenty nezašle v stanovenej lehote,
výhra bez náhrady prepadá v prospech Organizátora súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť
ďalšiemu výhercovi v poradí, popr. ju použiť na iné marketingové účely. Organizátor
odovzdá kontaktné údaje cestovnej kancelárii, ktorá obratom Výhercu kontaktuje s
informáciami o ďalšom postupe.

5.2.

Doručenej Vedľajšej výhry zabezpečuje Organizátor prostredníctvom služby
Zásielkovňa (ďalej len „Doručovateľ”). Doručenie výhry hradí Usporiadateľ. Výherca
nie je oprávnený požadovať prevzatie výhry iným spôsobom ako prostredníctvom
Doručovateľa. Vedľajšie Výhry budú Výhercom odoslané a doručené najneskôr do
jedného mesiaca od Oznámenia výhry.

6.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A PREJEVOV OSOBNEJ
POVAHY

6.1.

Zapojením sa do súťaže Súťažiaci súhlasí s Pravidlami tejto súťaže a so spracovaním
osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov)nasledovne:
a) Prevádzkovateľom je Usporiadateľ;
b) Účelom je realizácia Súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola
a odovzdanie výhier, zasielanie informatívnych e-mailov týkajúcich sa organizácie a
vedenia Súťaže, osobný, telefonický, písomný aj elektronický kontakt za účelom
overenia splnenia podmienok Súťaže Súťažiacim;
c) Právnym základom je súhlas, pričom tento je nevyhnutný na účasť v súťaži; súhlas je
možné kedykoľvek odvolať, avšak účasť Súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
d) Doba spracovania je doba: od registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po
skončení súťaže, pri výhercoch do uplynutia 12 mesiacov od čerpania výhry, následne
budú uchovávané len nevyhnutné dokumenty pre prípad kontroly dozorného orgánu
po dobu troch rokov a doklady nevyhnutné na daňové účely po dobu desiatich rokov;
e) Rozsah údajov: údaje vyplnené pri Registrácii podľa týchto Pravidiel vr. Účtenky (tj.
Hlavne meno, priezvisko a emailová adresa, prípadne tiež adresa na doručenie výhry),
a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, miesto súťažného
nákupu, IP adresa zariadenia, z ktorého bola uskutočnená registrácia, údaj o výhre,
odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov, komunikácia;
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a) Príjemcovia: poverení sprostredkovatelia vrátane Organizátora, v prípade Hlavnej
výhry cestovná kancelária;
b) Súťažiaci má právo na prístup k údajom, opravu, výmaz, obmedzenie spracovania,
námietky proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu, námietky proti
vykonaniu priameho marketingu, prenosnosť a odvolanie svojho súhlasu; Súťažiaci
môže taktiež uplatniť sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je vo veci spracovania
osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/;
c) Kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby sú: info@tresemmesutaz.sk;
d) viac informácií o spracovaní, príjemcoch a informácií o právach a možnostiach ich
uplatnenia Súťažiaci nájde v dokumente „Oznámenie o ochrane osobných údajov“
dostupné na stránkach www.unilever.sk .

7.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1.

Tieto Pravidlá slúžia na úpravu podmienok Súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom
zapájajúcim sa do Súťaže v Slovenskej republike. Súťaž je pre každý štát samostatne
vyhodnocovaná. Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom záväzne upravujúcim Súťaž. V
prípade rozporu s inými dokumentami majú prednosť tieto Pravidlá.

7.2.

Usporiadateľ a/alebo Organizátor sú oprávnení s konečnou platnosťou vylúčiť
Súťažiaceho, a to v prípade, že budú mať podozrenie, že Súťažiaci dosiahol výsledok
v Súťaži podvodným konaním alebo konaním, ktoré je v rozpore s týmito Pravidlami
Súťaže alebo dobrými mravmi, spôsobilým ovplyvniť výsledky tejto Súťaže. Toto
rozhodnutie Usporiadateľa a/alebo Organizátora je konečné a bez možnosti odvolania.

7.3.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá behom Súťaže
alebo rozhodnúť o prerušení alebo úplnom zrušení Súťaže. Zmena je účinná
zverejnením.

7.4.

V prípade zrušenia tejto Súťaže nemajú Súťažiaci nárok na náhradu vynaložených
nákladov či náhradu škôd, ktoré by im prípadne v súvislosti s touto Súťažou vznikli.

7.5.

Súťažiaci nemajú nárok na náhradu škody vzniknutej v súvislosti s účasťou v súťaži.
Obmedzenie zodpovednosti Usporiadateľa a Organizátora sa uplatní v maximálnom
rozsahu, v akom to umožňujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

7.6.

Registráciou a účasťou v Súťaži Súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito Pravidlami
a zaväzuje sa ich dodržiavať.

7.7.

Zdanenie výhier prebieha podľa platných a účinných právnych predpisov Slovenskej
republiky, prípadne podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej bude daňová povinnosť
výhercu uplatnená. Vyplatením výhry nezanikajú výhercovi prípadné ďalšie daňové
povinnosti (ak nejaké vznikajú). Účasťou v Súťaži Súťažiaci vyhlasuje, že sa oboznámil
s podmienkami zdanenia v prípade jeho eventuálnej výhry v Súťaži a s týmto vedomím
vstupuje do Súťaže. Pre vylúčenie pochybností platí, že vecné výhry s hodnotou
neprevyšujúcou 350,- EUR v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. m) zákona č.
7

595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sú oslobodené od dane z
príjmu fyzických osôb.

V Bratislave, dne 23. 12. 2019
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