PRAVIDLÁ SÚŤAŽE CERESIT
A.ÚVODNÉ USTANOVENIA
Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. so sídlom
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava,IČO: 17 324 246, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1413/B. Prevádzkovateľom súťaže,
ktorý má na starosti technickú a organizačnú stránku súťaže, je Story TLRS s.r.o. IČ:
04160754, Praha 6, Heleny Malířové 285/2, vedená na Mestskom súde v Prahe, oddiel C,
vložka 243445.
Predmetom týchto pravidiel súťaže je úprava právneho vzťahu medzi súťažiacim a
vyhlasovateľom, resp. prevádzkovateľom súťaže. Zapojením do súťaže prejavuje súťažiaci
súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

B. PODMIENKY ÚČASTI
Pre účasť v súťaži je nutné splniť nasledujúce podmienky:
● adresa pre doručovanie na Slovensku
● súťažiaci pred účasťou v súťaži musí byť plnoletý a musí byť vlastníkom osobného profilu
na sociálnej sieti Facebook zriadeného v súlade s podmienkami siete Facebook dostupnými
na adrese www.facebook.com/terms.php
● súhlas s týmito pravidlami súťaže a ich dodržiavanie
● dodržiavanie podmienok siete Facebook dostupných na adrese
www.facebook.com/terms.php.
Doba trvania súťaže: Pozri najaktuálnejší facebookový post na stránke Ceresit SK označený
ako Súťaž
Súťažiaci je oprávnený zapojiť sa do súťaže iba raz, a to prostredníctvom vlastného
autentického profilu na sociálnej sieti Facebook. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci
vyhlasovateľa, prevádzkovateľa súťaže aj osoby v zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom a
jeho dcérskymi spoločnosťami. Podmienkou účasti v súťaži NIE JE ZAKÚPENIE tovaru,
služby alebo ZAPLATENIE AKÉHOKOĽVEK INÉHO VKLADU DO SÚŤAŽE.
C. MECHANIKA SÚŤAŽE A VÝHRY
Výhercovia budú vybraní prevádzkovateľom súťaže. Súťažnú úlohu tvoria nasledujúce
zadania: Pozri najaktuálnejší facebookový post stránke Ceresit SK označený ako Súťaž.
Súťažiaci pod svojím osobným profilom nahrá komentár pod príspevok podľa vyššie
uvedeného zadania. Po skončení súťaže vyžrebuje porota zložená zo zástupcov
vyhlasovateľa a prevádzkovateľa súťaže (Pozri najaktuálnejší facebookový post stránke
Ceresit SK označený ako Súťaž) výhercov. Výherca bude následne kontaktovaný v
komentároch pod facebookovým príspevkom s výzvou na uvedenie svojich kontaktných
údajov pre zaslanie výhry.
● Ak výherca nezareaguje do 24 hodín od vyhlásenia výhercov, výhra prepadá
vyhlasovateľovi súťaže. Výhra prepadá vyhlasovateľovi tiež v prípade, že nebola
dostatočne preukázaná totožnosť výhercu alebo ak bolo kedykoľvek pred
odovzdaním výhry zistené porušenie týchto pravidiel zo strany výhercu.
● Na získanie výhry v tejto súťaži nie je právny nárok. Výhry nie je možné preplácať v
hotovosti alebo požadovať výmenu za iný tovar. V prípade doručovania výhier

●
●

bežnou poštovou alebo obdobnou prepravou na území Slovenskej republiky, hradí
náklady na doručenie vyhlasovateľ.
Výhra obsahuje produkty Ceresit (Pozri najaktuálnejší facebookový post označený
ako Súťaž)
V prípade, že výhru nebude možné doručiť na výhercom poskytnutú adresu z dôvodu
na strane výhercu, je výherca povinný vyhlasovateľovi nahradiť náklady vynaložené
na dopravu a zabalenie výhry.

D. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU
Súťažiaci je povinný pri svojej účasti v súťaži zdieľať alebo inak šíriť iba obsah, ktorého je
autorom alebo ku ktorého použitiu v rámci súťaže je sám oprávnený a na ktorý je oprávnený
udeľovať licencie. Splnením súťažnej úlohy (napr. Odoslaním komentára, fotografie a pod.)
poskytuje súťažiaci vyhlasovateľovi a prevádzkovateľmi bezplatnú nevýhradnú licenciu bez
časového a územného obmedzenia, na dobu trvania majetkových práv k dielu, bez
obmedzenia množstva, a to na všetky spôsoby použitia poskytnutého obsahu.
Súťažiaci ďalej zaslaním súťažného príspevku udeľuje vyhlasovateľovi a prevádzkovateľovi
súhlas na zverejnenie diela, jeho úpravy, spracovanie vrátane prekladu, spojenie s iným
dielom, zaradením do súborného diela, ako aj na to, aby vyhlasovateľ uvádzal súťažný
príspevok na verejnosti pod svojím menom. Súťažiaci súhlasí s tým, že vyhlasovateľ alebo
prevádzkovateľ sú oprávnení udelenú licenciu úplne alebo čiastočne postúpiť tretím stranám
alebo ju ďalej poskytnúť formou sublicencie.
E. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto
pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08
Bratislava, IČO: 17 324 246, e-mail: dataprotectionsk@henkel.com, tel.: +421 2 333 19 212,
je prevádzkovateľom pre účely spracovania osobných údajov.
Osobné údaje účastníkov súťaže sú spracovávané za účelom registrácie súťaže, vedenia
evidencie účastníkov súťaže, vyhodnotenia a informovania o výhre. Právnym základom pre
toto spracovanie sú tieto pravidlá súťaže, ktoré predstavujú zmluvnú dohodu medzi
účastníkom súťaže a organizátorom súťaže, ktorým je spoločnosť HENKEL SLOVENSKO,
spol. s r.o.
Príjemcom osobných údajov účastníkov súťaže sú tieto spoločnosti:
Story TLRS s.r.o. IČO: 04160754, Praha 6, Heleny Malířové 285/2, vedená na
Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 243445, pre účely realizácie súťaže a odoslanie
výhry.
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava,
IČO: 17 324 246, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 1413/B, pre účely odoslanie výhry.
Osobné údaje budú uložené u prevádzkovateľa a / alebo príjemcov po dobu trvania súťaže a
ďalej 2 mesiace po skončení súťaže.
Účastník súťaže má právo požadovať od spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
prístup k poskytnutým osobným údajom, tzn. má právo získať od tejto spoločnosti
potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak,
má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším stanoveným informáciám. Ďalej
má účastník súťaže právo na blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, namietať ďalšie

spracovanie, právo na opravu nepresných alebo na doplnenie neúplných osobných údajov,
ktoré sa ho týkajú. V prípade, že sú osobné údaje spracovávané automatizovane, má
účastník súťaže aj právo získať poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto osobné údaje inému
správcovi, bez toho aby mu v tom spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. bránila
(právo na prenositeľnosť). Tieto práva môže účastník súťaže uplatňovať prostredníctvom emailového alebo telefonického kontaktu na spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
uvedeného vyššie.
V prípade, že sa účastník súťaže domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov v rámci
tejto súťaže, došlo k porušeniu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679,
má právo podať sťažnosť na niektorom dozornom úrade, najmä v štáte jeho obvyklého
pobytu, mieste výkonu jeho zamestnania alebo mieste, kde došlo k údajnému porušeniu.
Týmto dozorným úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov so
sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.
Súťažiaci, v prípade že na to výslovne udelí súhlas, dáva vyhlasovateľovi súťaže v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z.z., súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno,
priezvisko, vek, adresa a e-mailová adresa, popr. telefónne číslo pre ďalšie obchodné a
marketingové účely vyhlasovateľa, tj. za účelom ponuky produktov a služieb a informovanie
o marketingových akciách, ako aj súhlas so zasielaním obchodných oznámení
prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 o elektronických
komunikáciách. Správcom osobných údajov je vyhlasovateľ súťaže. Spracovateľom
osobných údajov je prevádzkovateľ.
V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom jednej z cien, a v prípade že na to výslovne udelí
súhlas, súhlasí tiež so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko v
médiách, na Facebookových stránkach a webových stránkach vyhlasovateľa alebo
prevádzkovateľa. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoj
súhlas odvolať, a to písomnou formou na adrese sídla vyhlasovateľa. Odvolanie súhlasu je
účinné s okamihom doručenia vyhlasovateľovi. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa
môže súťažiaci obrátiť na prevádzkovateľa súťaže zaslaním dotazu na adresu
veronika.havelkova@storytlrs.cz alebo aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.
F. INÉ PODMIENKY
Vyhlasovateľ a prevádzkovateľ si vyhradzujú právo súťaž a výhry kedykoľvek v priebehu
súťaže zmeniť, zrušiť či inak upraviť. Pravidlá súťaže môžu byť v priebehu súťaže menené
alebo dopĺňané. Vyhlasovateľ ani prevádzkovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody ani
za žiadne majetkové či nemajetkové ujmy spôsobené prípravou alebo uskutočňovaním
akýchkoľvek súťažných úkonov, účasťou v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s
nimi. Vyhlasovateľ ani prevádzkovateľ súťaže neručí za stratu, nedoručenie, meškanie alebo
poškodenie výhry v prípade prepravy poštou. Vyhlasovateľ a prevádzkovateľ si vyhradzujú
právo kedykoľvek v priebehu súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu vylúčiť
súťažiaceho a zmazať jeho príspevky, a to ak súťažiaci poruší podmienky uvedené v týchto
pravidlách, poruší podmienky prevádzkovateľa sociálnej siete Facebook alebo ak jeho
konanie v rámci súťaže bude v rozpore s oprávnenými záujmami vyhlasovateľa,
prevádzkovateľa alebo iných súťažiacich, alebo bude v rozpore s právnym poriadkom
Slovenskej republiky či dobrými mravmi.
Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže, alebo v súvislosti s ňou, nárok na akékoľvek iné
plnenie, než na plnenie výslovne stanovené v týchto pravidlách a organizátorom poskytnuté,

pričom nárok na plnenie vzniká len za splnenie všetkých platných podmienok. Výherca nie je
oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie plnenie nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto
pravidlách.
Výhry v súťaži nie je možné reklamovať. Všetky reklamácie je výherca povinný uplatňovať
priamo u dodávateľa výhier.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo
nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť
podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak,
aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.
Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj
vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou nie je možné.
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k
sociálnej sieti Facebook. Každý súťažiaci zapojením do súťaže oslobodzuje spoločnosť
Facebook od všetkých záväzkov s ňou súvisiacich. Spoločnosť Facebook Inc. neposkytuje
žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti alebo podnety súťažiacich.
Akékoľvek otázky, podnety, sťažnosti alebo pripomienky k súťaži môžu byť adresované iba
na adresu prevádzkovateľa veronika.havelkova@storytlrs.cz.
V Prahe dňa 12.04.2021

Veľa šťastia!

