
 

 

 

Úplné pravidlá Súťaže „Be active s Isofruit!“     V Brne dňa 2. 7. 2018 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel Súťaže "Be active s Isofruit!". Tieto pravidlá 

sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej Súťaže. Tieto pravidlá môžu byť 

pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Odoslaním registračného e-mailu 

účastník vyjadruje svoj slobodný, úplný a informovaný súhlas s pravidlami a spracovaním osobných 

údajov. Informácie o spracovaní osobných údajov sú súčasťou úplného znenia pravidiel súťaže. 

Pravidlá a podmienky Súťaže 

1. Usporiadateľ a organizátor Súťaže 

Usporiadateľom Súťaže „Be active s Isofruit“ (ďalej iba "Súťaž“) je spoločnosť Ed. Haas SK s.r.o., IČ: 
31429254, so sídlom Staničná 20, 908 51 Holíč, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 
Vložka číslo: 164/T, (ďalej iba „Usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je agentúra Break Point Communications, s.r.o., IČ: 27720543, so sídlom Třída 
Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, 
oddiel C, vložka 54452 (ďalej iba „organizátor“).  

Súťaž sa riadi výlučne týmito Pravidlami a podmienkami Súťaže (ďalej len "Pravidlá”).  
 
2. Podmienky účasti  

a) Súťaže sa môžu zúčastniť iba spotrebitelia starší ako 18 rokov, s trvalým pobytom a doručovacou 

adresou na území Slovenskej republiky (ďalej iba "Účastník“).  

b) Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci (resp. osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) 

Usporiadateľa a Organizátora, a tiež ich osoby blízke v zmysle § 22 z. Č. 89/2012 Zb., Občiansky 

zákonník, v platnom znení.  

3. Miesto a doba konania Súťaže 

Súťaž sa koná v čase od 10. 7. 2018 do 3. 9. 2018 vrátane (ďalej iba "čas konania akcie") na území 

Slovenskej republiky (ďalej iba "miesto konania akcie“).  

4. Účasť v Súťaži:  

Registrácia do súťaže je možná výhradne zaslaním súťažnej fotografie a registračných údajov na e-mail 

Usporiadateľa Súťaže isofruitbeactive@gmail.com 

Účastník Súťaže je povinný uviesť pri registrácii pravdivé a úplné údaje, a to: 

- Názov fotografie  

- Meno a priezvisko účastníka 

- Kontaktná adresa účastníka 

- E-mail a telefónne číslo 

 

 

 

 



 

 

 

Registrácia do súťaže je možná po celú dobu konania akcie. Registráciou súťaže potvrdzuje Účastník 

súhlas s pravidlami akcie a spracovaním osobných údajov pre účely tejto akcie. Za Účastníka je 

považovaná osoba, ktorej údaje boli vyplnené v registračnom e-mailu.  

Ak čo i len jedna z položiek registračného e-mailu nebude vyplnená pravdivými a/alebo úplnými údajmi, 

bude takýto účastník zo Súťaže vylúčený. 

5. Výhry a Mechanika výberu výhercov 

Do akcie sú vložené nasledujúce výhry:  

- hlavná výhra: 2x kolobežka SEDCO 

- vedľajšie výhry: 10x balíček ISOFRUIT 

 

a) Hlasovanie na www.facebook.com/isofruit.sk/  

Súťažné fotografie budú na Facebooku zverejnené dňa 1. 8. 2018. Hlasovanie bude prebiehať v termíne 
od 1. 8. do 3. 9. 2018. 

O víťazoch bude rozhodovať počet like u súťažných fotografií dňa 3. 9. 2018 o 13:00. V prípade zhodného 
počtu like rozhodne o víťazovi skorší termín prihlásenia do súťaže. Platné sú iba like fyzických osôb zo 
SR s preukázateľnou históriou na FB. Neplatné hlasy budú Usporiadateľom odpočítané. Hlasy zhotovené 
pomocou aplikácií sú neplatné a organizátor je oprávnený týchto súťažiacich bez ďalšieho upozornenia 
diskvalifikovať.  

Výhry podľa hlasovania na Facebooku: 

- 1. miesto: Kolobežka Sedco 

- 2. – 6. miesto: Balíček Isofruit  

b) Hlasovanie odbornej poroty 

Odborná porota bude hodnotiť všetky súťažné fotografie zaradené do Súťaže. Hodnotenie sa uskutoční 
dňa 3. 9. 2018. 

Odborná porota, ktorú budú tvoriť dvaja zástupcovia Usporiadateľa a zástupca Organizátora, vyberú zo 
všetkých súťažných fotografií dohromady 6 výhercov, ktorí získajú nižšie uvedené ceny. Odborná porota 
bude súťažné fotografie posudzovať podľa týchto hlavných kritérií: originalita fotografie, odpovedajúci 
námet fotografie (Be active s Isofruit). 

Výhry podľa hodnotenia odbornej poroty: 

- 1. miesto: Kolobežka Sedco 

- 2. – 6. miesto: Balíček Isofruit  
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6. Oznámenie a odovzdanie výhry 

a) Výhercovia budú kontaktovaní na registrovanom telefónnom čísle/registrovanom e-mailu najneskôr 

do 14. 9. 2018. Organizátor oznámi výhercovi presný postup odovzdania hlavnej výhry, ktorý je 

výherca povinný rešpektovať.  

b) Organizátor ani Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nedoručenie, oneskorenie, poškodenie či 

stratu zásielky s výhrou. Výhry, ktoré budú Organizátorovi vrátené ako nedoručené, prepadajú v 

prospech Organizátora. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom 

odovzdania výhry výhercovi.  

c) Žiadny zo subjektov podieľajúcich sa na akcii nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za škodu, či už na 

zdraví či majetku, spôsobenou výhercom, výhrou alebo v súvislosti s používaním výhry.  

d) Účastníci Súťaže dokončením registrácie výslovne súhlasia s tým, že ich meno, priezvisko a mesto 

trvalého bydliska môže byť uvedené na www.isofruit.sk a na www.facebook.com/isofruit.sk/ v 

prípade, že sa stanú výhercami v Súťaži.  

7. Práva a obmedzenia 

a) Pokiaľ bude účastník akcie podozrivý z obchodných podvodov v rámci Súťaže alebo z akéhokoľvek 

iného konania v rámci Súťaže, ktoré odporuje dobrým mravom alebo akokoľvek obchádza Pravidlá, 

bude takýto účastník z akcie vylúčený, a v prípade vzniku nároku na výhru bude výhra odovzdaná 

ďalšiemu bezprostredne nasledujúcemu Účastníkovi v poradí, v prípade hlavnej výhry bude 

vyžrebovaný náhradný výherca kolobežky. 

b) Vyobrazenie výhier na dokumentoch súvisiacich so Súťažou, internetových stránkach, prípadne 

inde, sú iba ilustratívne. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť Pravidlá alebo výhru v Súťaži pri 

zachovaní jej hodnoty (pozri článok. 9. Záverečné ustanovenia), pričom v tejto súvislosti nie je 

možné požadovať finančnú náhradu, ani sa jej vyplatenia domáhať súdnou cestou. Akákoľvek účasť 

nezhodujúca sa s týmito Pravidlami sa považuje za neplatnú.  

8. Účasť v Súťaži, spracovanie osobných údajov a šírenie prejavov osobnostnej povahy 

a) Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Účastník Súťaže odoslaním registračného e-mailu vyslovuje súhlas s 

týmito Pravidlami. Účastník Súťaže tým zároveň dáva Organizátorovi Súťaže svoj bezvýhradný a 

dobrovoľný súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých 

zákonov (ďalej len "zákon OOU"). Účastník berie na vedomie, že od účinnosti Nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len "Nariadenie") sa riadi ochrana 

osobných údajov týmto Nariadením. Účastník týmto vyhlasuje, že spoločnostiam Organizátora a 

Prevádzkovateľa v bode 1 týchto Pravidiel udeľuje v zmysle článku 6 a článku 7 Nariadenie úplný, 

výslovný a informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Nariadenia. Osobné údaje 

budú spracovávané po dobu od štartu Súťaže do 4. 9. 2018.  
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Budú spracovávané nasledujúce osobné údaje:  

- meno a priezvisko;  

- telefónne číslo;  

- email;  

- adresa;  

Osobné údaje budú spracované za účelom:  

- vyhodnotenia Súťaže;  

- odovzdanie výhry prostredníctvom poštovej alebo inej kuriérnej služby;  

b) Osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené iba príslušnému spracovateľovi osobných údajov, 

ktorými sú Usporiadateľ a Organizátor Súťaže. Ďalším osobám nebudú osobné údaje bez vedomia 

Účastníka Súťaže sprístupnené, ledaže by povinnosť poskytnúť osobné údaje Účastníka Súťaže 

vyplývala z platných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje 

budú spracovávané len na uvedené účely a spôsobom nepoškodzujúcim Účastníka Súťaže. Tento 

súhlas môže byť Účastníkom Súťaže písomne odvolaný na kontaktnej adrese sídla Organizátora.  

c) Účastník Súťaže má podľa zákona OOU právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu 

osobných údajov. Účastník Súťaže má ďalej podľa zákona OOU, ak o to Organizátora požiada, právo 

na informáciu o spracovaní svojich osobných údajov a Organizátor je povinný mu túto informáciu 

bez zbytočného odkladu odovzdať. Účastník Súťaže má zároveň podľa zákona OOU právo, v prípade, 

že zistí alebo sa domnieva, že Organizátor vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, 

ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Účastníka Súťaže alebo v rozpore so 

zákonom, požiadať Organizátora o vysvetlenie, resp. požadovať, aby Organizátor takto vzniknutý 

stav odstránil a ďalej právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.  

d) Od nadobudnutia účinnosti GDPR má účastník v súlade s článkom 12 Nariadenie najmä tieto práva:  

- právo na informácie o správcovi osobných údajov a poverencovi na ochranu osobných údajov; 

- právo na informácie o účele spracovania osobných údajov; 

- právo na prístup k osobným údajom a či sú osobné údaje spracovávané alebo nie; 

- právo podať sťažnosť; 

- právo na opravu osobných údajov; 

- právo na vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý); 

- odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov; 

- právo na obmedzenie spracovania; 

- právo na prenositeľnosť osobných údajov; 

- právo vzniesť námietky; 

- všetky ostatné práva priznané Nariadením.  

e) Účastník Súťaže výslovne súhlasí s tým, že Organizátor je oprávnený použiť v súlade s § 11 a nasl. 

zákona. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, bezplatne ním uvedené meno, 

priezvisko a mesto, prípadne obrazový, zvukový alebo zvukovo obrazový záznam v médiách (vrátane 

internetu), propagačných a reklamných materiáloch Organizátora v súvislosti s touto akciou a jeho 

výrobkov s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, 

obrazové a zvukovo obrazové záznamy účastníkov súťaže, a to po dobu 2 rokov od ukončenia súťaže.  

 

 

 



 

 

 

9. Záverečné ustanovenia 

a) Súťaž sa riadi výlučne týmito Pravidlami a akékoľvek kratšie či stručnejšie publikované pravidlá slúžia 

len na informačné účely. Pravidlá sú k dispozícii na akčnom webe. Originál je uložený na kontaktnej 

adrese Organizátora. 

b) Každý Účastník Súťaže sa zúčastňuje Súťaže s vedomím, že môže požadovať výhry iba v rozsahu a za 

podmienok stanovených týmito Pravidlami. Pri akomkoľvek porušení pravidiel Súťaže či pri 

podozrení na nekalé alebo podvodné správanie účastníka si Organizátor vyhradzuje právo účastníka 

zo Súťaže bez náhrady vyradiť (a to aj v prípade, že účastníkovi dopomohla svojim podvodným či 

nekalým konaním k výhre tretia osoba). 

c) Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie účasti v Súťaži či výhry súdnou 

cestou je vylúčené. Výhru nemožno vyplatiť v hotovosti či iným náhradným plnením. V prípade 

vzniku pochybností o splnení podmienok Súťaže účastníkom, je účastník povinný Organizátorovi 

preukázať splnenie týchto podmienok. 

d) Organizátor ani Prevádzkovateľ neručí za žiadne problémy či technické ťažkosti súvisiace s účasťou 

účastníka v Súťaži či v súvislosti s odovzdaním / doručením a užívaním výhier. 

e) Účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora, ako tie, ktoré sú uvedené 

v týchto Pravidlách. 

f) Organizátor ani Prevádzkovateľ akcia nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú účastník prípadne 

utrpí svojou účasťou v akcii alebo prostredníctvom získanej výhry. 

g) Neuplatnené výhry, ktoré si výhercovia neuplatnia, nevyzdvihnú, alebo ktoré sa nepodarí rozdeliť, 

odovzdať, doručiť na výhercom uvedené kontaktné údaje prepadajú bez náhrady v prospech 

Organizátora. 

h) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Pravidlá, Súťaž odložiť, skrátiť dobu trvania 

Súťaže, prerušiť alebo zrušiť Súťaž bez náhrady. Organizátor si tiež vyhradzuje právo výmeny výhry 

za iné ceny v ekvivalentnej hodnote, hlavne v prípade, že mu nebudú dodávateľom poskytnuté tak, 

aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže. V prípade, že dôjde k zmenám v 

týchto Pravidlách, stane sa tak formou písomných číslovaných dodatkov. Dodatok spolu s novým 

znením Pravidiel bude dostupný na akčnom webe. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom 

zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. 

i) V prípade rozporu ustanovenia týchto Pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa Súťaže, 

nejasností týkajúcich sa výkladu Pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať 

prednostne príslušné ustanovenia týchto Pravidiel.  


