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PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE „RAMA GIVEAWAY” 

 

1. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE  

1.1. Predmetom tohto dokumentu je úprava pravidiel vzťahujúcich sa k marketingovej akcii 

„Rama giveaway“ (ďalej len „Súťaž“). Táto pravidlá (ďalej len „Pravidlá Súťaže“) sú 

jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje 

možnosť zmeny Pravidiel Súťaže. 

2. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE  

2.1. Organizátorom súťaže je spoločnosť White Rabbit Hungary, so sídlom ulica Madách Imre 

13-14. B, 1075 Budapešť, Maďarsko, identifikačné číslo: 0109875142, daňové identifikačné 

číslo: 13824943242 (ďalej len „Organizátor“).  

3. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE  

3.1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Upfield Hungary Kft., so sídlom 1133 Budapest, Váci 

út 76. IV. emelet, Maďarsko, identifikačné číslo: 0109270250, daňové identifikačné číslo: 

25353745244 (ďalej len „Usporiadateľ).   

4. DOBA A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE 

4.1. Súťaž prebieha v termíne od 20. 09. 2021 od 10:00 hodín do 24. 09. 2021 do 12:00 hodín 

(1. kolo) a od 27. 09. 2021 od 10:00 hodín do 01. 10. 2021 do 12:00 hodín (2. kolo) (ďalej 

len „Doba konania Súťaže“). Súťaž prebieha na profile na sociálnej sieti Facebook Rama 

SK na adrese: https://www.facebook.com/RamaSlovensko. 

5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI 

5.1. Do súťaže sa môže zapojiť výlučne fyzická osoba, ktorá po celou dobu trvání po celú dobu 

trvania Súťaže (ďalej len "Súťažiaci"):  

a) je staršia ako 18 rokov najneskôr v deň svojho zapojenia do Súťaže; 

b) je plne spôsobilá na právne úkony (svojprávna); 

c) má adresu na doručovanie v Slovenskej republike; 

d) má prístup k Internetu; 

e) má registrovaný profil pod vlastným menom na sociálnej sieti Facebook (prezývky, 

aliasy, vymyslená mená a pod. nie sú prípustné); 

f) súhlasí s týmito Pravidlami Súťaže; 

g) súťaží iba s jedným profilom; 

h) nie je zamestnancom Organizátora alebo odborného útvaru / oddelenia 

organizujúceho Súťaž na strane Usporiadateľa, ani osobou im blízkou, tj. osobou 

tvoriace s nimi domácnosť a osobou blízkou v zmysle § 22 zákona č. 89/2012, 

občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 

 

5.2. PRINCÍP SÚŤAŽE 

Podstata Súťaže je nasledujúci:  

a) Súťažiaci osobne uverejní v Dobe konania Súťaže na facebookovom profile Rama 

SK komentár k príspevku s informácií o Súťaži správnu odpoveď na položenú otázku; 

b) Odpoveď na položenú otázku musí byť správna. Posúdenie správnosti položené 

otázky podlieha výlučnému uváženiu Usporiadateľa; 

https://www.google.hu/maps/place/1133Budapest+V%C3%A1ci+%C3%BAt+76.+IV.+emelet+
https://www.google.hu/maps/place/1133Budapest+V%C3%A1ci+%C3%BAt+76.+IV.+emelet+
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c) Každý Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť iba s jediným facebookovým profilom a 

jedným príspevkom; 

d) Každý Súťažiaci môže získať iba jednu Výhru.  

5.3. Súťažiaci sa zaväzuje dodržiavať Pravidlá Súťaže a všetky podmienky použitia príslušnej 

sociálnej siete, na ktoré Súťaž prebieha, účinné po dobu trvania Súťaže. 

5.4. Ak Súťažiaci nesplní akúkoľvek z podmienok uvedených v týchto Pravidlách Súťaže, 

nebude zaradený do Súťaže alebo z nej môže byť Usporiadateľom vylúčený. Ak cenu 

nemožno odovzdať víťazovi, alebo náhradníkovi, ak tak Pravidlá Súťaže stanovuje, cena 

sa neodovzdá. 

6. PRAVIDLÁ VÝBERU VÍŤAZA, VYHLÁSENIE VÝHERCOV A VÝHRY  

6.1. Výherca bude určený podľa nasledujúcich pravidiel:  

a) zástupca Organizátora náhodným žrebovaním vyberie zo všetkých platných 

komentárov Súťažiacich zverejnených na facebookovom profile 5 výhercov a 5 

náhradníkov; 

b) žrebovanie prebehne 20. 09. 2021 a 01. 10. 2021 vždy v 14 hodín na adrese sídla 

Organizátora; 

c) žrebovanie sa uskutočňuje formou strojového žrebovanie prostredníctvom 

počítačového programu, ktorý umožňuje princíp náhodnosti, pred komisiou 

Organizátora pozostávajúci z troch jej zamestnancov. Žrebovanie nie je verejné. 

6.2. V rámci Súťaže budú výhercom poskytnuté nasledujúce výhry: 

a) 10x Rama kuchynská zástera (pre každého výhercu v každom kole jeden kus) (ďalej 

len "Výhra"). 

6.3. Organizátor oznámi Výhru výhercovi, ktorý splnil podmienky Súťaže prostredníctvom 

súkromnej správy na sieti Facebook, prípadne na facebookovom profile Rama SK. 

6.4. Výherca Organizátorovi do piatich dní od zaslania súkromné správy oznámi odpoveďou na 

túto súkromnú správu, či má o Výhru záujem. Súčasne Výherca oznámi svoje osobné údaje 

pre účely jeho identifikáciu a zabezpečiť poskytnutie / odovzdanie Výhry. V prípade, že 

Výherca svoj záujem v uvedenej lehote nepotvrdí alebo Organizátorovi neposkytne 

uvedené údaje, a to všetko do piatich (5) dní, má sa za to, že o Výhru záujem nemá, právo 

na Výhru stráca a Organizátor mu Výhru neposkytne. 

6.5. V prípade, že výherca nespĺňa podmienky podľa týchto Pravidiel Súťaže, alebo výhru 

neprevezme alebo ju odmietne, Výhru nezíska. V takom prípade bude Organizátor 

kontaktovať náhradníka obdobným postupom, ako je uvedený v čl. 7.4, pokiaľ tieto Pravidlá 

Súťaže určenia náhradníka určí. 

6.6. Pre vylúčenie pochybností nie je súčasťou Výhry žiadne iné plnenia okrem toho, ktoré 

stanovujú Pravidlá Súťaže. 

6.7. Výhru nemožno vymeniť za hotovosť a nie je ani prenosná. Prípadné náklady, ktoré vzniknú 

Súťažiacemu v súvislosti s prevzatím alebo uplatnením Výhry nesie Súťažiaci. 

6.8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť Súťažiaceho zo Súťaže a Výhru neposkytnúť v 

prípade, že:  

a) Usporiadateľ má dôvodné podozrenie, že sa Súťažiaci dopustil akéhokoľvek 

nekalého alebo podvodného konania v Súťaži; 

b) Usporiadateľ má dôvodné podozrenie, že sa Súťažiaci dopustil zneužitia Pravidiel 

Súťaže; 

c) Usporiadateľ má dôvodné podozrenie, že Súťažiaci konal v rozpore s dobrými 

mravmi; 

d) Správanie Súťažiaceho na jeho profile na sociálnej sieti odporuje pravidlám sociálnej 

siete alebo dobrým mravom; 
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e) Súťažiaci splnil podmienky podľa týchto Pravidiel Súťaže ľstivým konaním, respektíve 

konaním, ktoré by bolo možné označiť za podvodné (napr. duplicitné účet na sociálnej 

sieti a pod.); 

f) Súťažiaci nesúhlasí s uvedením výsledkov Súťaže a jeho mena na sociálnych sietí 

Usporiadateľa a fotografovaním a zverejnenie jeho podobizne v súvislosti s 

informovaním o odovzdanie Výhry. 

6.9. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok 

stanovených pre účasť v Súťaži, ako aj na získanie Výhier v Súťaži. Výhru nezíska 

Súťažiaci, ktorý nesplní stanovené podmienky pre získanie Výhry.  

6.10.  Ak Výherca určený podľa článku 7.1 týchto Pravidiel Súťaže bude z akéhokoľvek dôvodu 

zo Súťaže vylúčený alebo neposkytne Usporiadateľovi svoje identifikačné údaje alebo 

nepotvrdí záujem o Výhru vo vyššie stanovenej lehote, Výhra bez náhrady nepatrí 

žiadnemu Súťažiacemu.  

7. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA A OSOBNOSTNÉ PRÁVA 

7.1. Súťažiaci zodpovedá za to, že zaslaním súťažného príspevku a jeho zverejnením na 

sociálnej sieti nebudú porušené práva tretích osôb, najmä že nebude zasiahnuté do práv 

duševného vlastníctva ani osobnostných práv tretích osôb. 

7.2. Súťažiaci zároveň svojou účasťou v Súťaži udeľuje Organizátorovi bezplatne celosvetovú 

licenciu na použitie akýchkoľvek autorských diel, ktoré vytvoria v súvislosti so Súťažou, a 

to v neobmedzenom rozsahu (tj. Predovšetkým všetkými spôsobmi podľa ustanovenia § 12 

ods. 1 a 4 autorského zákona, bez časového a množstevného obmedzenia), vrátane práva 

takéto autorské dielo kedykoľvek v priebehu súťaže alebo po jej ukončení upraviť, pozmeniť 

alebo užiť spolu s iným dielom, a to po celú dobu trvania majetkových práv, s právom udeliť 

právo ďalšieho použitia (podlicenciu) autorského diela tretím osobám v celom rozsahu 

udelenej licencie.  

7.3. Organizátor nie je povinný udelenú licenciu využiť. 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH 

ÚDAJOV 

8.1. Účasťou v Súťaži, tj. vložením súťažného komentáre na sociálnu sieť, každý Súťažiaci berie 

na vedomie, že Usporiadateľ ako správca osobných údajov a Organizátor na pokyny 

Usporiadateľa v pozícii spracovateľa osobných údajov budú spracovávať jeho osobné 

údaje v rozsahu meno profile na sociálnej sieti, meno a priezvisko, dátum narodenia, e-

mailová adresa, adresa bydliska, telefónne číslo a PSČ, fotografie, a na tieto účely: 

a) vyhodnotenia Súťaže, evidencia Výhercov a súvisiace administrácia Súťaže; 

b) identifikácia Výherca a realizácia Výhry; 

c) zverejnenie mena a priezviska Výherca na sociálnej sieti, na ktorej sa Súťaž koná 

spoločne s fotografiami z odovzdania Výhry. 

8.2. Právnym základom spracovanie osobných údajov je plnenie všetkých povinností 

vyplývajúcich z týchto Pravidiel súťaže, s ktorými Súťažiaci vyslovil súhlas (plnenie 

zmluvnej povinnosti), a oprávnený záujem správcu na transparentnom vyhlásenia výhercov 

a prezentáciu Výhier.  

8.3. Osobné údaje Súťažiacich môže Usporiadateľ zdieľať: 

a) so svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú zapojení do poskytovania služieb, alebo 

b) na požiadanie alebo v prípade sporov môže osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a 
medziach zákona poskytnúť orgánom verejnej moci. 

Radi by sme Vás uistili, že všetci zmluvní partneri Usporiadateľa sú viazaní povinnosťou 
mlčanlivosti. 
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8.4. Osobné údaje Súťažiacich budú spracovávané v Európskej únii. Osobné údaje Súťažiacich 

nebudeme odovzdávať mimo členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru. 

8.5. Súťažiaci, ktorý Organizátorovi neoznámi svoje osobné údaje, prípadne požiada v priebehu 

Doby konania Súťaže o výmaz svojich osobných údajov, prípadne podá námietku proti 

spracovaniu svojich osobných údajov, nemôže byť do Súťaže zaradený, keďže spracovanie 

osobných údajov je nevyhnutné na realizáciu Súťaže. 

8.6. Pre akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov kontaktujte 

Organizátora. K tomu prosím využite nasledujúce kontaktné 

údaje:  info.giveaway@upfieldbrands.com. 

8.7. Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania Súťaže a 60 dní po jej skončení na účely 

kontroly splnenia podmienok Súťaže. Potom budú osobné údaje uchované len v 

nevyhnutnom obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly akcie zo strany orgánov 

štátnej správy po dobu nevyhnutne nutnú. U výhercov budú osobné údaje spracovávané 

po dobu nevyhnutne nutnú k realizácii Výhry, najdlhšie však po dobu jedného roka. 

8.8.  Súťažiaci má ako subjekt údajov: 

• právo na prístup k osobným údajom: 

Súťažiaci sa môžu kedykoľvek bezplatne obrátiť na Usporiadateľa s otázkou, či 
spracováva jeho osobné údaje, a ak áno, vyžiadať si podrobné informácie o tomto 
spracovaní. 

• právo na opravu a vymazanie osobných údajov: 

Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene osobných údajov Súťažiacich, napríklad ku 
zmene mena, e-mailovej adresy, atď., Alebo ak Súťažiaci zistí, že Usporiadateľ 
spracováva jeho nesprávne, nepresné alebo neúplné údaje, informujte o tom 
Usporiadateľa čo najskôr. 

Za určitých okolností stanovených platnými právnymi predpismi môže Súťažiaci 
požiadať Usporiadateľa o vymazanie jeho osobných údajove. 

• právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov: 

Ak sa Súťažiaci domnieva, že: 

- Usporiadateľ spracováva jeho nepresné údaje; 
- spracovanie jeho údajov je nezákonné a nechce, abyPořadatel vymazal všetky 

jeho osobné údaje; 
- jeho údaje už Usporiadateľ nepotrebuje na účely uvedených v týchto 

Pravidlách Súťaže, ale Súťažiaci by ich rád použil k obhajobe svojich právnych 
nárokov, napríklad v súdnom konaní; 

môže požiadať Usporiadateľa, aby obmedzil spracovanie len niektorých jeho 
osobných údajov alebo len pre niektoré účely spracovania. 

• právo na prenosnosť osobných údajov: 

Súťažiaci môže požiadať Usporiadateľa, aby mu poskytol výpis jeho osobných 
údajov v strojovo čitateľnom formáte pre jeho účely alebo iného správcu. 

•  a taktiež má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, vrátane 

profilovanie: 

Súťažiaci môže namietať proti spracovaniu údajov, ak sa domnieva, že 
spracovanie osobných údajov je nezákonné. 

8.9. Súťažiaci má právo obrátiť sa s podnetom aj na kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu 

osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk, 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/. 

9. ZMENA PRAVIDIEL SÚŤAŽE, ZODPOVEDNOSŤ A ODVOLANIE SÚŤAŽE  

mailto:info.giveaway@upfieldbrands.com
mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk
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9.1. Pravidlá Súťaže sú prístupné na facebookovom profile Rama SK. 

9.2. Usporiadateľ má právo jednostranne meniť Pravidlá Súťaže, ako aj Dobu konania Súťaže, 

vrátane práva prerušenia Súťaže, zrušenie Súťaže, skrátenie Súťaže a pod.; toto právo 

môže Usporiadateľ uplatniť kedykoľvek pred i po uplynutí Doby konania Súťaže.  

9.3. Zmena Pravidiel Súťaže bude uverejnená rovnakým spôsobom ako Pravidlá Súťaže. 

Zmeny Pravidiel Súťaže sa stávajú účinnými okamihom zverejnenia, ak nebude v zmene 

stanovené inak. Zrušenie Súťaže pred uplynutím Doby konania Súťaže je Usporiadateľ 

povinný oznámiť rovnakým spôsobom ako uverejnenie Súťaže.  

9.4.  Ak Usporiadateľ uplatní právo na zrušenie Súťaže podľa článku 9.2 týchto Pravidiel 

Súťaže, žiadnemu zo Súťažiacich alebo Výhercovia nevznikne voči Usporiadateľovi 

akýkoľvek (i) nárok na Výhru, (ii) nárok na náhradu škody ani (iii) žiadny iný nárok 

akejkoľvek povahy.  

9.5. Usporiadateľ nezodpovedá za nedostupnosť Súťaže Súťažiacemu, ktorá je spôsobená 

tretími osobami a je mimo kontroly Usporiadateľa, najmä poruchami siete Internet, 

výpadkom či poruchami sociálne siete, nedostatočným internetovým pripojením a pod. 

9.6. Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s účasťou v Súťaži či s 

využitím Výhry.  

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

10.1.  Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti výhrad Súťažiaceho či Výherca voči priebehu 

a výsledku Súťaže. 

10.2.  Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za stav či kvalitu Výhry, Výhry nie sú v zmysle 

zákona č. 89/2012, občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, súdne vymáhateľné 

a Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, nemá nárok Výhru reklamovať, nemá nárok na 

výmenu alebo zámenu Výhry a nemôže požadovať finančnú náhradu ani inú kompenzáciu 

výmenou Výhry za peniaze. Výhru nemožno vymeniť za hotovosť ani požadovať vydanie 

inej výhry než tej, ktorá je Usporiadateľom stanovená. 

10.3.  Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas s Pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich 

dodržiavať. 

10.4.  Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú Výhru výhrou podobného 

typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania Výhry. 

10.5. Ak sa niektoré ustanovenia týchto Pravidiel Súťaže stanú neplatnými, neúčinnými alebo 

spornými v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, použije sa taký 

všeobecne záväzný právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie.  

10.6.  Tieto Pravidlá Súťaže sa riadia a budú vykladané v súlade právnym poriadkom Českej 

republiky, najmä Občianskym zákonníkom. 

10.7. Tieto Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20. 09. 2021.  


