
 

 

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „NUTELLA KVÍZ“ 

1. ZÁKLADNÉ PARAMETRE SÚŤAŽE 

1.1 Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel („Pravidlá“) súťaže „Nutella kvíz“ 

(„Súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže. 

Tieto Pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu 

uverejnených rovnako ako tento dokument. 

1.2 Usporiadateľom Súťaže je Ferrero Česká s.r.o., so sídlom Praha 5 – Smíchov, Karla Engliše 

6/3201, PSČ 150 00, Česká republika, IČO: 60488743, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri 

vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 27347 („Usporiadateľ“). 

1.3 Organizátorom Súťaže je reklamná agentúra WMC Praha, a.s., so sídlom Plynární 1617/10, 

Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 26509954, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom 

na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 7532 („Organizátor“). 

2. DOBA A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE 

2.1 Súťaž bude prebiehať v čase od 1. apríla 2022 00:00:00 hod. do 31. júla 2022 23:59:59 hod. 

(„Doba konania Súťaže“). 

2.2 Súťaž sa usporadúva na území Českej a Slovenskej republiky („Miesto konania Súťaže“), a to 

na internetovej stránke https://www.nutella.com/cz/sk/ („Súťažná stránka“). Ceny v Súťaži sú 

spoločné pre Českú republiku a Slovenskú republiku. 

2.3 Tieto Pravidlá upravujú podmienky Súťaže vo vzťahu k súťažiacim/spotrebiteľom s kontaktnou 

adresou v Slovenskej republike. 

3. ÚČASŤ V SÚŤAŽI 

3.1 Účastníkom Súťaže môže byť iba fyzická osoba, ktorá splní podmienky uvedené v týchto 

Pravidlách („Súťažiaci“).  

3.2 V prípade Súťažiaceho mladšieho ako 15 rokov je Organizátor oprávnený vyžiadať si kedykoľvek 

písomné potvrdenie o tom, že taký Súťažiaci disponuje súhlasom svojho zákonného zástupcu na 

účasť v Súťaži; v prípade, že také potvrdenie nebude predložené do piatich (5) dní od prijatia 

výzvy, je Organizátor oprávnený daného Súťažiaceho zo Súťaže vylúčiť; prípadný nárok takého 

Súťažiaceho na výhru týmto okamihom bez náhrady zaniká. 

3.3 Každý Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť opakovane, vždy však pri splnení všetkých podmienok 

účasti podľa článku 4.1 a v súlade s obmedzením podľa článku 4.3 Pravidiel. 

3.4 Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora a osoby im blízke v zmysle 

§ 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. 

V prípade, že sa výhercom stane taká vylúčená osoba, cena jej nebude odovzdaná a Organizátor 
podľa svojho uváženia môže cenu postupom podľa článku 4.15 Pravidiel poskytnúť ďalšiemu 

Súťažiacemu, ktorý splnil všetky podmienky účasti na Súťaži, prípadne ju použije na iné, napr. 

ma marketingové či charitatívne účely. 

3.5 Do Súťaže budú zaradení a Výhercami sa môžu stať iba tí Súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené 

podmienky Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť 

splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi a Súťažiacich nespĺňajúcich 

podmienky uvedené v týchto Pravidlách podľa svojej úvahy zo Súťaže vylúčiť, vrátane najmä 

v prípade nedoloženia písomného súhlasu podľa článku 3.2 Pravidiel. 

4. MECHANIKA, VYHODNOTENIE SÚŤAŽE A CENY 

4.1 Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, že: 

a) v Dobe konania Súťaže zakúpi v akejkoľvek kamennej predajni v Mieste konania Súťaže, 

ktorá je napojená do systému eKasa a označuje svoje pokladničné doklady s tzv. UID kódom 
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– unikátny identifikátor dokladu (POZOR: UID kód je pre účasť v Súťaži nutný, preto 

odporúčame si pred uskutočnením nákupu overiť, či je kamenná predajňa napojená do 

systému eKasa resp. či označuje svoje pokladničné doklady FIK kódom) v rámci jedného 

nákupu aspoň jeden (1) výrobok – nátierka Nutella, bez ohľadu na veľkosť, teda či v balení 

200g, 350g, 600g alebo 900g (spoločne len „Výrobok“).  

b) K takto uskutočnenému nákupu si uschová daňový doklad – pokladničný blok („Súťažný 

doklad“) preukazujúci zakúpenie Výrobku riadne a v súlade s týmito Pravidlami, tj. hlavne 

obsahuje špecifikáciu Výrobku a UID kód („Súťažný nákup“). 

Súťažný doklad je možné použiť iba raz, bez ohľadu na počet Výrobkov, ktoré Súťažiaci 

v rámci Súťažného nákupu zakúpil. Nie je rozdiel, či jednotlivý Súťažný doklad preukazuje 

nákup jedného (1) či napr. piatich (5) Výrobkov, pre registráciu do Súťaže je ho vždy možné 

použiť len raz. 

c) Navštívi Súťažné stránky, kde si vyberie jeden (1) z desiatich (10) možných „Súťažných 

kvízov“ na tému miestnych pomerov so zameraním na Českú a Slovenskú republiku 

(„Súťažný kvíz“). 

Súťažné kvízy sú z pohľadu účasti v Súťaži a možnosti získať Cenu rovnocenné, Súťažiaci 

sa tak môže Súťaže zúčastniť opakovane (za podmienok podľa článku 4.3 Pravidiel) a vždy 

si skúsiť nový Súťažný kvíz, alebo si znovu zahrať rovnaký.  

d) Spustenie Súťažného kvízu je podmienené registráciou Súťažiaceho, a to tak, že Súťažiaci 

v rámci vstupu do Súťažného kvízu uvedie:  

- svoju e-mailovú adresu; 

- identifikátor zo Súťažného dokladu (v podobe čísla  UID kódu Súťažného dokladu), 

preukazujúci riadnu realizáciu zodpovedajúceho Súťažného nákupu spĺňajúceho pravidlá 

tejto Súťaže;  

- nahrá prostredníctvom funkcionality Súťažného kvízu scan / fotografiu príslušného 

Súťažného dokladu (vo formáte pdf, jpg, img, apod.);  

- Súťažiaci mladší ako 15 rokov pri registrácii prehlási, že disponuje súhlasom svojho 

zákonného zástupcu, čo sa zaväzuje kedykoľvek na výzvu Usporiadateľa či Organizátora 

v súlade s článkom 3.2 Pravidiel písomne doložiť; 

- svoj súhlas s pravidlami Súťaže vrátane potvrdenia o oboznámení sa s podmienkami 

spracúvania osobných údajov 

(„registrácia“). 

e) Zahrá si jeden (1) Súťažný kvíz s tým, že princípom Súťažného kvízu je správne zodpovedať 

v časovom limite päť (5) súťažných otázok, a  to tak, že Súťažný kvíz poskytuje štyri (4) 

návrhy odpovedí, z ktorých môže byť správna jedna (1) alebo viac alebo aj všetky návrhy 

odpovedí (tzv. multiple-choice).  

f) Daný Súťažný kvíz je možné v rámci jednej (1) registrácie, resp. s jedným (1) Súťažným 
dokladom opakovať maximálne trikrát (3×). Opakovanie v rámci jednej (1) registrácie je 

možné len v rámci jedného (1) kalendárneho dňa. V prípade predčasného ukončenia jednej 

(1) možnosti Súťažného kvízu sa považuje príslušná možnosť Súťažného kvízu za ukončenú, 

a je teda aj takto nedokončená vyhodnotená. 

g) Do Súťaže sa započíta vždy len najlepší výsledok Súťažiaceho z príslušného Súťažného 

kvízu, do ktorého sa riadne zaregistroval (najlepšia možnosť z jednej (1) danej registrácie do 

príslušného Súťažného kvízu). Najlepší výsledok nielen s ohľadom na správne zodpovedanie, 

ale i čas odpovede (teda rýchlosť odpovedania).  

Najlepšiemu výsledku Súťažiaceho v Súťažnom kvíze, do ktorého sa Súťažiaci riadne 

zaregistroval, resp. z jednej (1) danej registrácie, je po skončení Doby konania Súťaže 

pridelený percentil úspešnosti s ohľadom na úspešnosť a bodové ohodnotenie ďalších 



 

 

výsledkov jednotlivých Súťažiacich v Súťaži, a je zaradený do Súťaže.  

4.2 Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť iba s jednou e-mailovou adresou. 

4.3 Súťažiaci sa môže do Súťaže zapojiť opakovane, vždy však s novým Súťažným nákupom, novým 

Súťažným dokladom a novou registráciou do Súťažného kvízu a zahraním si daného Súťažného 

kvízu. Súťažný kvíz môže Súťažiaci zvoliť iný, alebo ho aj opakovať. Do Súťaže sa zaraďujú 

všetky najlepšie výsledky Súťažiaceho zo Súťažných kvízov, resp. jednotlivých registrácií 

Súťažiaceho.  

Súťažiaci sa teda môže Súťaže zúčastniť opakovane a zvýšiť tak svoju šancu na výhru. 

4.4 Súťažiaci môže v Súťaži vyhrať iba raz, a to bez ohľadu na to, koľkokrát sa do Súťaže zapojil.  

V prípade, že bude Súťažiaci vyžrebovaný ako výherca Ceny - poukazu na nákup outdoorového 

vybavenia Husky, sú všetky jeho ďalšie účasti v Súťažných kvízoch vyradené (Súťažiaci teda 

nemôže opakovane vyhrať Cenu - poukaz na nákup outdoorového vybavenia Husky ani už vyhrať 

Cenu - pohár Nutella s limitovaným obalom) a jeho miesta budú nahradené ďalšími Súťažiacimi 

v poradí.  

V prípade, že Súťažiacemu opakovane vznikne nárok na výhru Ceny - poháru Nutella 

s limitovaným obalom, na jeho opakovaný nárok na výhru sa už neprihliada a na jeho miesto 

nastupuje ďalší Súťažiaci v poradí. 

4.5 Usporiadateľ má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými 

Súťažiacimi (pozri článok 3.5 Pravidiel). Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou 

vylúčiť Súťažiaceho v prípade, ak bude mať podozrenie, že Súťažiaci dosiahol výsledok v Súťaži 

podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé 

ovplyvniť výsledky Súťaže. Toto rozhodnutie o vylúčení Súťažiaceho je konečné, bez možnosti 

odvolania. 

4.6 Cenami v Súťaži sú: 

- päťdesiat (50) × poukaz na nákup outdoorového vybavenia Husky v hodnote 200 EUR 

vrátane DPH. Poukaz bude Súťažiacemu doručený elektronicky v podobe zľavového 

kódu, ktorý je možné uplatniť iba na nákup výrobkov v e-shope alebo v kamenných 

predajniach HUSKY OUTDOOR SHOP na území Slovenskej republiky. Platnosť 

poukazu je do 31. 12. 2022, bližšie informácie k jeho podmienkam a uplatneniu budú 

dodané Súťažiacemu spolu s Cenou („poukaz na nákup outdoorového vybavenia 

Husky“); 

- päťsto (500) × 900g pohár Nutella s limitovaným obalom s krásami Česka a Slovenska 

(„pohár Nutella s limitovaným obalom“) 

(jednotlivo ako „Cena“ alebo spoločne ako „Ceny“). 

4.7 Usporiadateľ má v odôvodnených prípadoch právo nahradiť Cenu obdobnou cenou. 

4.8 Určenie Výhercov prebieha v tomto poradí:  

a) Organizátor po uplynutí Doby konania Súťaže, najneskôr do 31. 8. 2022, vyžrebuje z päťsto 

päťdesiatich (550) najlepších výsledkov v Súťaži, resp. najlepších výsledkov Súťažných 

kvízov jednotlivých Súťažiacich, päťdesiat (50) výhercov, ktorí získajú Cenu v podobe 

poukazu na nákup outdoorového vybavenia Husky. 

b) Zvyšných päťsto (500) najlepších výsledkov v Súťaži, resp. najlepších výsledkov Súťažných 

kvízov jednotlivých Súťažiacich, ktorí neboli vyžrebovaní ako výhercovia Ceny poukazu na 

nákup outdoorového vybavenia Husky, vyhráva Cenu v podobe 900 g pohára Nutella 

s limitovaným obalom. 

(jednotlivo ako „Výherca“ alebo spoločne ako „Výhercovia“), a to dohromady pre Českú 

republiku aj Slovenskú republiku. Set Cien je spoločný pre Českú republiku aj Slovenskú 

republiku, pomer Výhercov z Českej či Slovenskej republiky nie je stanovený. 



 

 

Súťažiaci však v Súťaži môže vyhrať len raz, viď článok 4.4 Pravidiel. 

4.9 O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol. 

4.10 Na oznámenie Cien Výhercom bude použitá e-mailová adresa uvedená Výhercom pri registrácii 

do príslušného Súťažného kvízu na Súťažnej stránke. 

4.11 Organizátor kontaktuje Výhercu prostredníctvom e-mailovej správy so žiadosťou o uvedenie 

mena, priezviska, telefónneho čísla a v prípade výhry Ceny pohár Nutella s limitovaným obalom 

aj doručovacej adresy na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky na účely zaslania 

Ceny („Výzva“), a to do piatich (5) pracovných dní odo dňa vyhlásenia Výhercov. 

4.12 Výherca kontaktuje na základe Výzvy Organizátora na e-mailovej adrese, z ktorej bola doručená 

Výzva, a to do piatich (5) pracovných dní od zaslania Výzvy, a oznámi mu údaje potrebné na 

odoslanie Ceny. 

4.13 Výherca, ktorý neposkytne potrebnú súčinnosť podľa článku 4.12 Pravidiel alebo ho nie je možné 

do piatich (5) pracovných dní odo dňa vyhlásenia Výhercov kontaktovať alebo oznámi neplatnú 

doručovaciu adresu na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky, stratí nárok na 

uplatnenie Ceny. 

4.14 V prípade, že sa Súťaže zúčastní menej ako päťsto päťdesiat (550) Súťažiacich, je výlučne na 

rozhodnutí Organizátora, či a ako rozdelí Ceny alebo či Súťaž alebo jej časť zruší. 

4.15 V prípade, že sa ukáže, že Výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na Cenu podľa týchto 

Pravidiel, alebo ak Výherca Cenu odmietne, je výlučne na rozhodnutí Organizátora, či vyžrebuje 

ako Výhercu iného Súťažiaceho, ktorý splnil všetky podmienky účasti na Súťaži, alebo či Cenu 

použije na iné účely. 

5. ODOVZDANIE CIEN VÝHERCOM 

5.1 Cena - poukaz na nákup outdoorového vybavenia Husky bude Výhercovi zaslaná elektronicky na 

e-mailovú adresu, ktorú Súťažiaci uviedol pri registrácií do Súťažného kvízu.  

5.2 Cena - pohár Nutella s limitovaným obalom bude Výhercovi zaslaná na adresu v Českej republike 

alebo Slovenskej republike, ktorú oznámi podľa článku 4.12, a to do šesťdesiatich (60) dní od 

oznámenia adresy.  

5.3 Pokiaľ si Výherca Cenu neprevezme, bude Organizátor postupovať rovnako ako v prípade 

popísanom v článku 4.15 týchto Pravidiel. 

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRIVOLENIE K VYHOTOVENIU PODOBIZNE 

A UŽITIE DIELA 

6.1 Účasťou na Súťaži berie Súťažiaci na vedomie, že spoločnosť Ferrero Česká s.r.o., so sídlom 

Praha 5 – Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 150 00, Česká republika, IČO: 60488743, je ako 

prevádzkovateľ osobných údajov oprávnená jeho osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy, UID 
kódu Súťažného dokladu, scanu Súťažného dokladu, výsledkov v Súťažnom kvíze a v prípade 

výhry v Súťaži v rozsahu mena, priezviska, telefónneho čísla a v prípade výhry Ceny pohár 

Nutella s limitovaným obalom aj doručovacej adresy, a prípadne ďalšie údaje oznámené 

Usporiadateľovi, spracúvať na účely účasti na Súťaži, a to na čas nevyhnutný pre usporiadanie 

Súťaže, a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov. Osobné údaje sú spracúvané v 

súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“). Organizátor je vo 

vzťahu k osobným údajom Súťažiacich sprostredkovateľom Usporiadateľa. Osobné údaje 

poskytnuté Súťažiacim môžu okrem Usporiadateľa a Organizátora spracúvať, ako ďalší 

príjemcovia, marketingové spoločnosti poverené Usporiadateľom Súťaže, a to spôsobom 

obvyklým na zabezpečovanie súťaží, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a 

účtovní, daňoví a právni poradcovia. Spracovanie osobných údajov na účely realizácie Súťaže je 

podmienkou účasti v Súťaži. 

6.2 Osobné údaje budú spracúvané po dobu dvoch (2) rokov od ich poskytnutia. Po dlhšiu dobu môže 



 

 

Usporiadateľ spracúvať osobné údaje len pokiaľ bude ich ďalšie uchovanie odôvodnené zákonom 

alebo oprávneným záujmom Usporiadateľa, Organizátora či ostatných Súťažiacich, najmä na 

účely prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a obhajoby v prípadných sporoch 

v súvislosti so Súťažou alebo v konaniach vedených orgánmi verejnej moci v súvislosti so 

Súťažou. 

6.3 Osobné údaje spracúvané na účely realizácie a vyhodnotenia Súťaže sú spracúvané na právnom 

základe plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 

6.4 Osobné údaje Súťažiacich budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom 

alebo v tlačenej podobe manuálnym spôsobom vlastnými zamestnancami Usporiadateľa 

a zamestnancami Organizátora. Osobné údaje Súťažiacich sú uchovávané na zabezpečených 

serveroch Usporiadateľa v IT systémoch v Českej republike. Osobné údaje Súťažiacich nebudú 

poskytované iným príjemcom a rovnako nebudú prenášané mimo EU/EHP. Usporiadateľ zaisťuje 

bezpečnosť osobných údajov Súťažiacich. Aby Usporiadateľ zabránil neoprávnenému prístupu 

k nim alebo ich neoprávnenému zverejneniu, zaviedol vhodné fyzické, elektronické a manažérske 

postupy pre ochranu a zabezpečenie informácii, ktoré v rámci Súťaže zhromažďuje. 

6.5 Ak Súťažiaci pri registrácii dobrovoľne zaškrtne príslušné políčko, súhlasí tiež so spracúvaním 

svojich uvedených osobných údajov na účely vykonávania marketingu, teda so zaradením do 

marketingovej databázy na ponúkanie obchodu a služieb a zasielania informácií 

o marketingových akciách Usporiadateľa a marketingových ponukách výrobkov a služieb 

Usporiadateľa, zahŕňajúce tiež zasielanie komerčnej komunikácie prostredníctvom 

elektronických prostriedkov, najmä prostredníctvom e-mailov. 

6.6 Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný, udeľuje sa na tri (3) roky od jeho 

udelenia, prípadne kým nedôjde k odvolaniu súhlasu. Súťažiaci má právo súhlas kedykoľvek 

odvolať na vyššie uvedenej adrese Usporiadateľa alebo na e-maile webform.cz@ferrero.com. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase 

pred jeho odvolaním. 

6.7 Ako dotknutá osoba má Súťažiaci nižšie uvedené práva, ktoré pre neho vyplývajú z právnych 

predpisov, a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na 

opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na výmaz osobných 

údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak 

spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania 

osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) vzniesť námietku, 

po ktorej bude spracovanie osobných údajov Súťažiaceho ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že 

existujú závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami 

a slobodami Súťažiaceho, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov, 

(vii) právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane 

osobných údajov. Zároveň má Súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, 

ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov 

(https://dataprotection.gov.sk/uoou/). Usporiadateľa, prevádzkovateľa osobných údajov, je 

možné kontaktovať na adrese sídla alebo na e-maile privacy.czech@ferrero.com. 

6.8 Účasťou v Súťaži dáva Súťažiaci súhlas s tým, aby Usporiadateľ najmä v súvislosti s touto 

Súťažou bezplatne užíval podobizeň a obrazový záznam týkajúci sa účastníka Súťaže či iné 

prejavy osobnej povahy použité v rámci účasti v Súťaži s uvedením mena a priezviska 

v oznamovacích prostriedkoch, na internete alebo v propagačných materiáloch Usporiadateľa, 

a to počas Doby konania Súťaže a ďalej po dobu jedného (1) roka od konca Doby konania Súťaže. 

7. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

7.1 Tieto Pravidlá budú počas celej Doby konania Súťaže dostupné na Súťažnej stránke. Skrátené 

znenie Pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených 

spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s týmito úplnými Pravidlami Súťaže. 

7.2 Organizátora je možné v súvislosti so Súťažou kontaktovať pomocou e-mailu 

nutellakviz@wmcgrey.cz. 
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7.3 Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas s týmito 

Pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so 

Súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. 

7.4 Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za akékoľvek technické problémy v súvislosti 

s účasťou Súťažiaceho v Súťaži a za technické problémy pri prenose dát prostredníctvom použitia 

komunikačných prostriedkov na diaľku, siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami. 

7.5 Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za nedoručenie, stratu ani poškodenie Cien. 

Nebezpečenstvo škody na Cene prechádza na Výhercu okamihom odovzdania Ceny Výhercovi. 

Výhercom nevzniká právo Ceny reklamovať, ak nebude pre jednotlivý prípad výslovne 

dohodnuté inak. 

7.6 Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá Súťaže či 

Súťaž skrátiť, predĺžiť alebo úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady, a to 

bez akýchkoľvek nárokov Súťažiacich voči Usporiadateľovi Súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje 

právo výmeny Cien bez udania dôvodu za ceny, ktoré sú zodpovedajúcou náhradou. Každá takáto 

zmena Pravidiel, Cien či Súťaže bude vykonaná formou písomných číslovaných dodatkov 

účinných okamihom zverejnenia na Súťažnej stránke. Zmeny bude Usporiadateľ vykonávať iba 

z mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti mimo primeranej kontroly Usporiadateľa 

vrátane technických či právnych dôvodov a za podmienky, že Usporiadateľ bude vždy usilovať 

o minimalizáciu dopadu na Súťažiacich.  

7.7 Vyplatenie peňažného plnenia namiesto Cien nie je možné a Súťažiaci nie je oprávnený sa 

domáhať výmeny Ceny. Usporiadateľ ani Organizátor takisto nezodpovedajú za akúkoľvek 

škodu, ktorú Súťažiaci či ďalšie osoby prípadne utrpia v súvislosti s účasťou na Súťaži alebo 

s použitím získanej Ceny. 

7.8 Nárok na uplatnenie Ceny zo Súťaže nemôže Súťažiaci previesť na iného Súťažiaceho alebo tretiu 

osobu.  

7.9 Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti 

s účasťou Súťažiaceho, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, v tejto Súťaži je Slovenská 

obchodná inšpekcia, na ich webových stránkach (http://www.soi.sk/) Súťažiaci nájde okrem 

iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, keď toto konanie môže byť 

začaté iba na základe návrhu Súťažiaceho a potom, keď sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo 

s Usporiadateľom. Formulár návrhu na začatie jednania o mimosúdnom konaní spotrebiteľského 

sporu je dostupný na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie.  

7.10 Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má ďalej právo začať mimosúdne riešenie 

sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. Postup 

mimosúdneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zák. č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ani rozhodcovským konaním podľa zák. č. 

335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie Súťažiaceho 

obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo na súd.  

 

Dňa 31. 3. 2022 
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	V prípade, že Súťažiacemu opakovane vznikne nárok na výhru Ceny - poháru Nutella s limitovaným obalom, na jeho opakovaný nárok na výhru sa už neprihliada a na jeho miesto nastupuje ďalší Súťažiaci v poradí.
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	4.9 O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.
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