Oficiálne pravidlá a podmienky súťaže
„Tajné radosti“
Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže (ďalej už len „pravidlá súťaže“)
“Tajné radosti” (ďalej už len „súťaž“). Pravidlá súťaže v tomto plnom znení sú zverejnené na
internetových stránkach súťaže www.tajneradosti.cz a www.tajneradosti.sk (ďalej len „internetové stránky súťaže“) a dostupné na adrese kancelárie organizátora OUTBREAK s.r.o., Drtinova 8, Praha 5 – Smíchov, PSČ: 150 00, kde sú sprístupnené k nahliadnutiu všetkým osobám
po predchádzajúcej dohode s organizátorom súťaže.
1. Usporiadateľ súťaže
1.1.
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH - organizačná zložka
Česká republika so sídlom: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00, Česká republika, IČ:
01435485, zapísaná v OR vedenom pri Mestskom súde v Prahe, A 76056 (ďalej len „usporiadateľ súťaže“).
2. Organizátor súťaže
2.1.
Organizátorom súťaže je spoločnosť OUTBREAK s.r.o, so sídlom Vodičkova 704/36, Praha 1
– Nové Město, PSČ: 116 02, IČ: 27600751, zapísaná v obchodnom registri vedenom pri
Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 118072 (ďalej len „organizátor súťaže“).
3. Miesto konania a doba trvania súťaže
3.1.
Súťaž prebieha na území Českej a Slovenskej republiky.
3.2.
Doba trvania súťaže je stanovená od 1. 4. 2016, 00:01 hod. do 30. 04. 2016, 23:59 hod. vrátane.
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo dobu trvania súťaže predĺžiť.
4. Podmienky účasti
4.1.
Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom alebo
adresou pre doručovanie na území Českej alebo Slovenskej republiky, ktorá sa registruje na
internetových stránkach súťaže podľa článku 4.3. týchto pravidiel súťaže (ďalej len „účastník
súťaže“).
4.2.
Zo súťaže sú vylúčení ako zamestnanci usporiadateľa súťaže, zamestnanci organizátora súťaže,
tak i zamestnanci spoločností zo skupiny Mondelez so sídlom v Prahe a v Bratislave a osoby
vyššie uvedeným osobám blízke podľa ustanovenia § 22 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky
zákonník, v znení neskorších predpisov.
4.3.
Podmienkou účasti v súťaži je registrácia na internetových stránkach súťaže, ku ktorej dôjde
vpísaním textu, v ktorom účastník súťaže uvedie svoju tajnú radosť (ďalej už len „súťažný

text“) a ďalej potom vyplnením mena, priezviska, e-mailovej adresy a telefónneho čísla účastníka súťaže. Súťažný text nesmie byť v rozpore s právnym poriadkom Českej republiky, Slovenskej republiky, dobrými mravmi a s pravidlami tejto súťaže, nesmie byť vulgárny,
poškodzujúci dobré meno usporiadateľa či poškodzujúci práva tretích strán, v ostatných prípadoch si usporiadateľ súťaže i organizátor súťaže vyhradzujú právo taký text odmietnuť
a vyradiť autora tohto textu zo súťaže. Nevhodný súťažný text môže byť organizátorom súťaže
podľa jeho uváženia z internetových stránok odstránený.
4.4.
Každý účastník súťaže môže na webových stránkach súťaže vložiť ľubovoľný počet súťažných
textov.
4.5.
Podmienkou účasti v súťaži nie je zakúpenie tovaru alebo služieb či zaplatenie akéhokoľvek
iného vkladu.
5. Priebeh súťaže a podmienky pre získanie výhry
5.1.
Súťaž prebieha prostredníctvom internetových stránok súťaže a prostredníctvom sociálnej siete
Facebook.
5.2.
Po úspešnej registrácii účastníka súťaže sa jeho súťažný text automaticky zobrazí na internetových stránkach súťaže v grafickom zobrazení textovej bubliny (ďalej len „textová
bublina“). Textovú bublinu so súťažným textom je možné zdieľať prostredníctvom sociálnej
siete Facebook či označovať tlačidlom „Hlasuj“.
5.3.
Návštevníci webových stránok súťaže i účastníci súťaže môžu pre nimi zvolené textové bubliny
so súťažným textom hlasovať, a to prostredníctvom webových stránok súťaže. Autor súťažného
textu dostane za každý jeden hlas k svojmu súťažnému textu 5 bodov. Hlasovať je možné len
raz denne.
5.4.
Celkom sa súťaží o 10 výhier. Výhercom sa stane 10 účastníkov súťaže, ktorých súťažný text
získa v priebehu trvania súťaže najviac bodov (ďalej už len „výherný súťažný text“). V prípade,
že niektorí výhercovia dosiahnu rovnaký počet bodov, získa vyššie umiestnenie v súťaži ten
výherca, ktorý dosiahol daný počet bodov skôr. Z výherných súťažných textov vyberie ambasádorka projektu Kristína Farkašová podľa svojho nezávislého subjektívneho posúdenia a
uváženia tri najoriginálnejšie súťažné texty, ktorých autori získajú výhru v podobe wellness
pobytu v hoteli Wellness hotel Park*** v Piešťanoch. pre 2 osoby na 2 noci, sprostredkovaného
cestovnou kanceláriou CK Wellness Tour (ďalej už len „wellness pobyt“). Služby v cene
pobytu: 2x Ubytovanie, 2x polpenzia, 1x klasická masáž čiastočná 20min, 1x parafango zábal
20min, 1x kyslíková terapia 20min, voľný vstup do hotelového bazénov, voľný vstup do gitness. Títo výhercovia dostanú darčekový poukaz, ktorý bude nutné uplatniť najneskôr do 30.
11. 2016, a to iba na druh pobytu na ňom uvedený. Zvyšných 7 výhercov získa výhru v podobe
darčekového balíčká obsahujúceho čokolády Figaro (1x bublinková mliečna 80g, 1x horká 90g,
1x horká karamel 90g, 1x horká malina 90g), vonnú sviečku a guľu do kúpeľa. Každý účastník
súťaže môže vyhrať maximálne raz.

5.5.
O získaní výhry a možnostiach prevzatia bude účastník súťaže informovaný e-mailom
zaslaným na ním registrovanú e-mailovú adresu, a to do 7 dní od ukončenia súťaže. Organizátor
súťaže zároveň bude po ukončení súťaže kontaktovať všetkých výhercov na uvedený e-mail,
kde požiada všetkých výhercov o uvedenie doručovacej adresy pre distribúciu výhier. Na základe poskytnutých informácií bude výhra odoslaná najneskôr do 30-tich dní od doručenia
doručovacej adresy, a to prostredníctvom Českej pošty a.s. a Slovenskej pošty a.s. Pokiaľ
výherca nezašle informácie o doručovacej adrese do 5 dní od vyzvania, prepadá výhra v
prospech usporiadateľa, rovnako tak prepadajú výhry, ktoré budú usporiadateľovi vrátené ako
nedoručené. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky
súvisiace s priebehom doručovania výhier. Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne
v hotovosti, ani ich nie je možné vymáhať súdne.
5.6.
Výhercovia wellness pobytu si v cestovnej kancelárii CK Wellness Tour sami objednajú
konkrétny termín pobytu, a to na základe pokynov, ktoré dostanú spoločne s darčekovým
poukazom. Darčekové poukazy je možné uplatniť najneskôr do 30. 11. 2016. Pre realizáciu
pobytov platia Všeobecné zmluvné podmienky CK Wellness Tour.
5.7.
Účasťou v súťaži udeľuje účastník súťaže usporiadateľovi súťaže územne a množstvovo neobmedzenú, bezplatnú nevýhradnú licenciu na dobu 5 rokov ku všetkým spôsobom využitia ním
zaslaného súťažného textu, a to vrátane využitia pre reklamné účely a práva udeľovať v rovnakom rozsahu oprávnenie tvoriace súčasť licencie úplne alebo sčasti tretím osobám a zároveň
dáva súhlas s právom postúpiť udelenú licenciu tretej osobe. Usporiadateľ súťaže je oprávnený
použiť súťažný text účastníka súťaže pre marketingové a iné obchodné účely, publikovať tento
text v materiáloch určených k propagácii výrobkov v médiách a na internete a tieto materiály
šíriť. Účastník súťaže udeľuje usporiadateľovi súťaže zvolenie k akejkoľvek zmene alebo zásahu do ním zaslaného súťažného textu, úprave, spojeniu s iným autorským dielom, uvádzaníím
súťažného textu bez označenia jeho autorstva, a zaradenia do diela súborného pre účely marketingovej propagácie. Zaslaním súťažného textu na internetové stránky súťaže účastník súťaže
súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže i organizátor súťaže sú oprávnení bezplatne využiť jeho
meno, priezvisko a podobizeň v médiách (vrátane internetu) a na reklamných materiáloch
v súvislosti s prezentáciou tejto súťaže.
6. Ochrana osobných údajov
6.1.
Účastník súťaže udeľuje podľa zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov (ďalej len
„zákon o ochrane osobných údajov“) usporiadateľovi súťaže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ním nahlásených v rámci súťaže za účelom odovzdania výhry, či iných otázok
spojených s súťažou a za účelom informovania o ďalších marketingových akciách usporiadateľa súťaže, ako aj ponúkaniu produktov usporiadateľa súťaže a zasielaniu obchodných oznamov prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o
niektorých službách informačnej spoločnosti, a to na dobu 5 rokov odo dňa začiatku súťaže
s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Správcom osobných údajov v zmysle zákona o
ochrane osobných údajov je Mondelez Europe Services GmbH - organizačná zložka Česká republika so sídlom: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00, Česká republika, IČ:

01435485, zapísaná v OR vedenom pri Mestskom súde v Prahe, A 76056, spracovateľom osobných údajov spoločnosť OUTBREAK s.r.o, so sídlom Vodičkova 704/36, Praha 1 – Nové
Město, PSČ: 116 02, IČ: 27600751, zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Mestskom
súde v Prahe, oddiel C, vložka 118072.
6.2.
Účastník súťaže zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby ním poskytnuté osobné údaje boli po dobu
5 rokov od začiatku súťaže použité a spracovávané v plnom rozsahu k účelom vyššie uvedeným
i prostredníctvom tretích osôb poverených organizátorom súťaže či usporiadateľom súťaže,
predovšetkým agentúrami a partnermi zabezpečujúcimi túto súťaž a marketingové služby.
6.3.
Účastník súťaže má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať
písomnou
žiadosťou
alebo
žiadosťou
zaslanou
na
e-mailovú
adresu zakaznickyservis@mdlz.com. Odvolanie súhlasu je účinné v okamihu jeho doručenia
organizátorovi súťaže. Odvolanie súhlasu behom trvania súťaže povedie k vylúčeniu účastníka
súťaže zo súťaže. Účastník súťaže má ďalej práva podľa ustanovení § 12 a § 21 zákona o
ochrane osobných údajov, tj. predovšetkým právo prístupu k informáciám o spracovávaní
údajov, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať, alebo požadovať ich likvidáciu,
ako aj právo na náhradu prípadnej ujmy podľa príslušných právnych predpisov.
7. Záverečné ustanovenia
7.1.
Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže súhlas s pravidlami a podmienkami tejto súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Českej republiky a Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy usporiadateľa súťaže či
organizátora súťaže.
7.2.
Usporiadateľ súťaže a organizátor súťaže týmto nie sú voči účastníkom súťaže inak zaviazaní
a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa súťaže či organizátora
súťaže, ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách súťaže.
7.3.
Usporiadateľ súťaže a organizátor súťaže si vyhradzujú právo činiť kedykoľvek rozhodnutia
vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel,
prerušenia súťaže, pozastavenia súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek účastníka súťaže zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to predovšetkým
z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri podozrení z nezákonného jednania alebo iného
neprijateľného chovania zo strany účastníka súťaže ako je napr. manipulácia s výsledkami poradia alebo iné jednanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže.
7.4.
Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook a
so spoločnosťou Facebook nijako nesúvisí. Prevádzkovateľ služby Facebook nie je organizátorom ani usporiadateľom súťaže a nie je za jej priebeh žiadnym spôsobom zodpovedný.
Účastník je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi
súťaže a nie prevádzkovateľovi služby Facebook.
7.5.

Tieto pravidlá súťaže sú úplné a záväzné pre všetkých účastníkov súťaže.
7.6.
Tieto pravidlá súťaže sa riadia právnym poriadkom Českej republiky a Slovenskej republiky.
V Prahe dňa 21. 3. 2016

