Akcia „Vyskúšajte Sunar zadarmo“

Úplné pravidlá

•

Usporiadateľ: HERO SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Podzámska 68, 949 01 Nitra,
Slovenská republika, IČO: 35 842 407, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka 15164/N.

•

Organizátor: Garp Integrated s.r.o., so sídlom Pobřežní 249/46, Praha 8, 186
00, Česká republika, IČO: 277 09 540, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel C, vložka 125558.

1. Doba trvania a miesto konania akcie
Marketingová akcia s názvom „Vyskúšajte Sunar zadarmo“ (ďalej len ako
„akcia“) bude realizovaná v termíne od 8. 4. 2019 00:00:00 hod. do 30. 6. 2019
23:59:59 hod. (ďalej tiež „doba trvania akcie“) na území Slovenskej republiky
(ďalej len „miesto konania akcie“). Akcia je rozdelená na časti (pozri nižšie).

2. Podmienky účasti
I.

Účastníkom akcie sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým
bydliskom a s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej
tiež "účastník"), ktorá je zákonným zástupcom a / alebo biologickým
rodičom (matkou / otcom) dieťaťa vo veku od ukončeného 6. mesiaca do
ukončeného 24. mesiaca (ďalej len "Dieťa"). Výrobky zaradené do akcie sú
určené len pre Dieťa od 6. mesiaca do 24. mesiaca.

II.

Z akcie sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom
pomere k organizátorovi, usporiadateľovi alebo spolupracujúcim
spoločnostiam, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle ust. § 116 zák. č.
40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka.

III. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v akcii alebo konajúce v rozpore s
pravidlami akcie budú z akcie vylúčené. Aj keď takáto osoba splní niektoré
podmienky pre zaslanie Výrobku/Výhry (pozri nižšie), napr. v dôsledku
nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na Výrobok/Výhru.
Účastník bude vylúčený v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať
oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania
zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorá dopomohla
danému účastníkovi k získaniu Výrobku/Výhry.
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3. Mechanika akcie
I.

Princípom tejto akcie je možnosť
vybraného výrobku značky Sunar
Sunar Complex 3, Sunar Premium
zadarmo v dobe a mieste konania
počiatočnú výživu dojčiat.

účastníka požiadať o vyskúšanie jedného
zaradeného do akcie (Sunar Complex 2,
2, Sunar Premium 3) (ďalej len „Výrobok“)
akcie. Predmetom akcie nie sú výrobky na

II.

Účastník sa zapojí do akcie tak, že v dobe konania akcie, a to konkrétne v dobe
registrácie do akcie, ktorá trvá v termíne od 8. 4. 2019 00:00:00 hod. do 30.4.
2019 23:59:59 hod. (ďalej len „doba trvania registrácie“) na internetovej
stránke www.testujsunar.sk (ďalej len „web akcie“) vyplní riadne a úplne na to
určený formulár (ďalej len "Formulár").

III. Účastník vo Formulári uvedie údaje v rozsahu:
− meno a priezvisko účastníka,
− e-mailová adresa účastníka,
− adresa trvalého bydliska účastníka (za účelom overenia, či o Výrobok
alebo Výhru nežiada viac osôb v rozpore s článkom 3 bod VII. týchto
pravidiel),
− vek Dieťaťa, ktoré má konzumovať Výrobok (za účelom overenia, či
Výrobok zodpovedá Dieťaťu v správnej vekovej kategórii s ohľadom na
údaje uvedené na Výrobku),
− pobočka zásielkovne (pobočky uvedené na www.zasielkovna.sk), na
ktorú žiada Výrobok zaslať (ďalej len „Zásielkovňa“)
− vybraný Výrobok (t.j. vybraný výrobok značky Sunar zaradený do akcie,
ktorý by chcel vyskúšať).
IV. Počet Výrobkov v tejto akcii t.j. určených na vyskúšanie zadarmo je obmedzený
na 300 ks Výrobkov. Ak o vyskúšanie Výrobku požiada menej účastníkov, ako je
počet Výrobkov vložených do akcie alebo ak si účastník Výrobok neprevezme,
zostávajú Výrobky usporiadateľovi, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom
použití.
V.

Po skončení doby registrácie do akcie, najneskôr do 5. 5. 2019 vyberie
organizátor spolu s usporiadateľom zo všetkých účastníkov, ktorí riadne splnili
všetky podmienky pre zapojenie do akcie uvedené v týchto pravidlách najmä
ods. II. a III. tohto článku, ako aj ďalšie podmienky podľa týchto pravidiel, 300
účastníkov, ktorým bude zaslaný Výrobok, a to na základe údajov vložených do
Formuláru (napr. demografické rozdelenie a vybraný Výrobok) (ďalej len
„Vybraný účastník“). Vybraným účastníkom bude zaslaný e-mail, že boli
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vybraní, a bude im zaslaný Výrobok na vybranú pobočku Zásielkovne. Ostatným
účastníkom bude zaslaný e-mail, že neboli vybraní, ale stali sa náhradníkmi.
VI. Povinnosť vierohodne preukázať splnenie podmienok tejto akcie má účastník.
VII. Jeden účastník môže za celú dobu trvania akcie požiadať o Výrobok zadarmo
iba jedenkrát, a to len vo vzťahu k jednému Výrobku. Zároveň sa účastník
môže stať Vybraným účastníkom len jedenkrát. Pre vylúčenie pochybností,
účastník si môže vybrať len jeden Výrobok z ponúkaných Výrobkov. V prípade,
ak dvaja a viac účastníkov má rovnaké priezvisko (pričom za rovnaké priezvisko
sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom
rode), rovnakú adresu trvalého bydliska, považujú sa takí účastníci za členov
jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže požiadať
o poskytnutie Výrobku a stať sa Vybraným účastníkom len jeden člen.
V prípade, ak budú viacerí členovia rodiny zapojení do akcie a stanú sa
Vybranými účastníkmi, rozhodne organizátor spolu s usporiadateľom, ktorý sa
stane Vybraným účastníkom, ktorému bude zaslaný Výrobok.
VIII. Po doručení Výrobku Vybranému účastníkovi, bude Vybranému účastníkovi
poskytnutých 14 kalendárnych dní na vyskúšanie Výrobku (ďalej len „doba na
skúšanie“). Pri prechode z materského mlieka alebo z inej značky mlieka môže
nejakú dobu trvať, než si Dieťa na novú chuť mlieka zvykne. Pri podávaní mlieka
je účastník povinný riadiť sa informáciami uvedenými na obale Výrobku - najmä
pokiaľ ide o spôsob prípravy a odporúčané dávkovanie, alebo sa poradiť so
svojím pediatrom.
IX. Vybraný účastník je povinný zabezpečiť, že Výrobok bude podávaný Dieťaťu v
správnej vekovej kategórii. Informácie o správnej príprave a správnom užití
Výrobkov sú uvedené na balení Výrobkov ako aj v Prílohe č. 2 týchto pravidiel.
X.

Po uplynutí doby na skúšanie, bude Vybranému účastníkovi na e-mailovú
adresu uvedenú vo Formulári zaslaná správa (formulár) s prosbou o vyjadrenie
spätej väzby na vyskúšaný Výrobok (ďalej len „Odpoveď“).

XI. Následne, najneskôr do 7. 6. 2019 organizátor vylosuje z účastníkov, ktorí
riadne a úplne vyplnia a odošlú Odpoveď, 50 výhercov, ktorým bude zaslaná
výhra - balíček špecifikovaný v Prílohe č.1 (ďalej len „Výhra“) na pobočku
Zásielkovne, ktorú uviedli vo Formulári (ďalej len „Výhercovia“ alebo
„Výherca“). Pred losovaním sa určí Výhra, ktorú získa vylosovaný účastník. Do
akcie je vložených celkovo 50 ks Výhier. Výhercovia budú o zaslaní Výhry
informovaní na e-mail, ktorý uviedli vo Formulári. Výhru môže účastník vyhrať
len raz, pričom ustanovenie čl. 3 bodu VII. ohľadom členov rodiny sa aplikuje aj
v uvedenom prípade (t.j. z každej rodiny môže Výhru získať len jeden člen).
XII. V prípade akýchkoľvek pochybností organizátora o splnení podmienok tejto
akcie je organizátor oprávnený vyžiadať si predloženie identifikačného preukazu
účastníka alebo preukázanie iných skutočností.
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XIII. Ak zašle Odpoveď menší počet účastníkov ako je počet Výhier vložených do
akcie alebo si účastník Výhru neprevezme, zostávajú Výhry usporiadateľovi,
ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.
4. Spracovanie osobných údajov
I.

Účasťou v tejto akcii účastník udeľuje súhlas so spracovaním poskytnutých
osobných údajov pre účely organizácie akcie podľa týchto pravidiel, tj. s ich
zodpovedajúcim spracovaním zo strany usporiadateľa, ktorý je
prevádzkovateľom, a to v rozsahu špecifikovanom v čl. 3 ods. III. týchto
pravidiel.

II.

Osobné údaje budú použité na účely usporiadania tejto akcie vrátane zaradenia
do databázy účastníkov tejto akcie, organizáciu akcie, vyhodnotenie splnenia
podmienok pre účasť v akcii, a zaslanie Výrobku/Výhry.

III. Právnym základom spracovania je súhlas. Ak je súhlas odvolaný, bude
spracovávaný iba obmedzený rozsah údajov po obmedzenú dobu troch rokov
na účely ochrany práv prevádzkovateľa (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany
orgánu dohľadu, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhanie pohľadávok) z
titulu oprávneného záujmu usporiadateľa.
IV. Osobné údaje účastníkov môžu byť bez súhlasu účastníkov spracúvané na
účely oprávnených záujmov usporiadateľa tejto akcie, najmä za účelom
prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a pri prípadnej obrane v
sporoch v súvislosti s organizáciou tejto akcie alebo v konaniach vedených
verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto akcie.
V.

Poskytnutie osobných údajov pre účely organizovania tejto akcie je dobrovoľné,
avšak je nevyhnutnou podmienkou pre získanie Výrobku/Výhry v tejto akcii,
pretože pre zaslanie Výrobku/Výhry je nevyhnutné, aby účastníci súhlasili s
poskytnutím ich osobných údajov v požadovanom rozsahu. Ak účastník
nesúhlasí s poskytnutím a / alebo so spracovaním poskytnutých osobných
údajov, resp. súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov odvolá a
prípadne požaduje ich výmaz, bude mať uvedené za následok ukončenie
účasti účastníka v akcii, vrátane straty nároku na Výrobok/Výhru. Nesúhlas so
spracovaním osobných údajov alebo odvolanie súhlasu je možné oznámiť
nasledovným spôsobom: e-mailom na adresu hero@hero.cz. Odvolanie
súhlasu nebude mať vplyv na spracovanie osobných údajov na základe iných
právnych titulov, najmä na účely oprávnených záujmov usporiadateľa
a organizátora tejto akcie, ako aj ostatných účastníkov, najmä na účely
prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v
súvislosti s organizáciou tejto akcie alebo v konaniach vedených
verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto akcie.

VI. Doba spracovania je doba trvania akcie a následne do odoslania všetkých
Výrobkov/Výhier. Dlhšiu dobu môže usporiadateľ spracovávať osobné údaje
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len, ak bude ich dlhšie uchovávanie odôvodnené zákonom alebo oprávneným
záujmom usporiadateľa, organizátora alebo ostatných účastníkov, najmä na
účely prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v
sporoch v súvislosti s organizáciou tejto akcie alebo v konaniach vedených
verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto akcie.
VII. Prevádzkovateľom údajov poskytnutých účastníkmi je usporiadateľ tejto akcie.
Údaje poskytnuté účastníkmi môžu okrem usporiadateľa spracovávať ako
sprostredkovatelia subjekty poverené usporiadateľom, a to podľa jeho pokynov
a na rovnaký účel ako usporiadateľ. Sprostredkovateľom je najmä organizátor
akcie, poskytovatelia zásielkových služieb, dodávatelia IT služieb a účtovní,
daňoví a právni poradcovia.
VIII. Práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov je možné uplatniť na emailovej adrese info@testujsunar.sk. V prípade pochybností o dodržiavaní práv
sa môže účastník obrátiť na usporiadateľa alebo organizátora na jeho poštovej
adrese uvedenej v záhlaví týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese
hero@hero.cz. Na tejto e-mailovej adrese môže účastník podať usporiadateľovi
námietky, žiadosti, sťažnosti alebo iné otázky. Dozorným orgánom je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava
27, Slovenská republika, na ktorý môže účastník podať sťažnosť v prípade, že
spracovaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu príslušných právnych
predpisov.
IX. Účastník má v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov v akcii práva
podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie EU
2016/679, tiež GDPR), tj. predovšetkým má účastník právo na informácie a
prístup k osobným údajom a právo na opravu svojich osobných údajov a
blokovanie nesprávnych osobných údajov. Účastník má právo na obmedzenie
spracovania osobných údajov v prípadoch, keď účastník namieta správnosť
osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby usporiadateľ mohol
správnosť osobných údajov overiť, ďalej v prípade, keď spracovanie osobných
údajov je nezákonné a účastník odmieta vymazanie osobných údajov a žiada
namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo v prípade že usporiadateľ už
osobné údaje nepotrebuje na spracúvanie, ale účastník ich požaduje pre
určenie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov. Účastník má právo na
výmaz osobných údajov v prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné na
účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo v prípade že
odvolá svoj súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny základ na spracovanie,
alebo v prípade, že osobné údaje sú spracované nezákonne alebo v prípade že
osobné údaje musia byť vymazané na splnenie zákonnej povinnosti
usporiadateľa. Účastník má tiež právo na prenosnosť údajov. Vzhľadom na to,
že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou účasti v tejto akcii
a bez súhlasu nie je možné sa jej zúčastniť, platí, že ak účastník požiada o
prenesenie a vymazanie poskytnutých údajov, bude to mať za následok
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ukončenie účasti účastníka v akcii, vrátane straty nároku na Výrobok/Výhru.
Účastník má právo vzniesť námietky proti spracovaniu založenom na
oprávnenom záujme usporiadateľa a organizátora alebo ostatných účastníkov v
súvislosti s usporiadaním tejto akcie. Účastník nebude predmetom
rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre neho
malo právne účinky alebo sa ho obdobne významne dotýkalo.

5. Záverečné ustanovenia
I.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých
záležitostiach týkajúcich sa tejto akcie. Usporiadateľ je zároveň oprávnený akciu
kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá. V prípade,
že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách akcie, bude to urobené
písomne a zverejnené na internetových stránkach: www.testujsunar.sk.

II.

Usporiadateľ akcie nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú účastník
prípadne utrpí svojou účasťou v akcii.

III. Usporiadateľ ani organizátor akcie nie je zodpovedný za technické problémy pri
prenose dát elektronickými prostriedkami.
IV. Účasťou v akcii prejavuje každý účastník svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa
tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
V.

Výrobok ani Výhru nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom
plnení. Usporiadateľ týmto nie je účastníkom akcie inak zaviazaný a nemajú
nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách.

VI. Daň z výhry a poistné na zdravotné poistenie:
a) Ak hodnota nepeňažnej výhry presiahne 350 €, je v zmysle slovenských
právnych predpisov Výherca povinný zdaniť Výhru za podmienok uvedených v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom a účinnom
znení.
b) Ak hodnota nepeňažnej výhry presiahne 350 €, je v zmysle slovenských
právnych predpisov Výherca povinný zaplatiť poistné na zdravotné poistenie za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení v platnom a účinnom znení.
VII. Usporiadateľ, ani organizátor nenesú akúkoľvek zodpovednosť za nedoručenie
Výrobku/Výhry, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy. V
prípade, že sa niektorý z Výrobkov/Výhier nepodarí bez neprimeraných ťažkostí
alebo bez zavinenia na strane usporiadateľa alebo organizátora doručiť účast-
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níkovi na adresu ním zvolenej Zásielkovne, zaniká nárok účastníka na získanie
tohto Výrobku/Výhry a tieto prepadajú organizátorovi, ktorý je oprávnený
rozhodnúť o ich ďalšom použití.
VIII. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami akcie nebudú do akcie zaradené, resp. z nej budú vylúčené. Usporiadateľ
si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia alebo nesplnenia podmienok stanovených pre účasť v akcii a pre zaslanie Výrobku/Výhry. Usporiadateľ je oprávnený podmienky účasti v akcii kedykoľvek skontrolovať. Usporiadateľ rozhoduje s konečnou platnosťou a podľa vlastného uváženia tiež o
všetkých ostatných prípadných sporoch a otázkach spojených s touto akciou.
IX. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované Výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky ich odovzdávania v
prípade, že mu nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť účastníkom odovzdané v
súlade s pravidlami akcie.
X.

V prípade rozporu medzi pravidlami akcie alebo ich časťami uvedenými na
propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a
textom úplných pravidiel akcie platí znenie týchto úplných pravidiel akcie.
Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných
materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami akcie.

XI. Originál úplných pravidiel bude po dobu akcie uložený v advokátskej kancelárii

KMVS, advokátní kancelář s.r.o., so sídlom Hellichova 1, 118 00 Praha 1, v sídle
spoločnosti Garp Integrated s.r.o., a na internetových stránkach www.testujsunar.sk
V Bratislave dne 31.3.2019
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Príloha č. 1
Výhry
Popis
Kočík MUTSY I2 PURE
Kočík Noordi Fjordi SP 2v1
Viva Collection Stolný mixér
Philips Avent Parný Varič zdravej detskej stravy 4v1
MioMat
Autosedačka Prime II Red Petite&Mars
Ležadlo vibračné MINNIE MOUSE Precious Petals Bouncer
Kočík golfový Musca Petite&Mars
Houpátko vibrující s melodií Toucan Tango
Taška prebalovacia Riverside Ultra Light
Detská zubná kefka Philips Sonicare for Kids
Detská zubná kefka Philips Sonicare for Kids
Balíček produkov BiOil
Balíček produkov BiOil
Balíček produkov BiOil
Žehlička na vlasy StraightCare Essential
Výherny poukaz v hodnote 40 EUR od eshop-u Detské oblečenie JUSTCUTE
Tommee Tippee Sada kojeneckých fľaštičiek Closer to Nature 2N s kefou - modrá
Tommee Tippee Sada kojeneckých fľaštičiek Closer to Nature 2N s kefou - ružová
Tommee Tippee Dojčenská fľaša s obrázkami Closer to Nature 260 ml, 2 ks
Tommee Tippee Dojčenská fľaša Closer to Nature 260 ml, 3 ks
Tommee Tippee Dojčenská fľaša Closer to Nature 260 ml, 3 ks
Zoo olovrantový batôžtek - Chameleon
Zoo olovrantový batôžtek - Medvedík čistotný
Balíček produktov Baby Dove + Tommee Tippee (Lotion 400ml + podbradník TT)
Balíček produktov Baby Dove + Tommee Tippee (Lotion 400ml + podbradník TT)
Balíček produktov Baby Dove (Nappy Cream + Head to toe wash 200 ml + Lotion 200 ml)
Balíček produktov Baby Dove (Nappy Cream + Head to toe wash 200 ml + Lotion 200 ml)
Balíček produktov Baby Dove (Nappy Cream + Head to toe wash 200 ml + Lotion 200 ml)
Tommee Tippee Dojčenská fľaša Closer to Nature Anti-Colic 150 ml
Tommee Tippee Netečúci hrnček so slamkou Explora Easy Drink 230 ml
Hračka na C krúžku Chime&Go medvedík
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Hračka na C krúžku Chime&Go medvedík
Hračka na C krúžku Chime&Go psík
Hračka na C krúžku Chime&Go psík
Balíček produktov Baby Dove (Nappy Cream + lotion 200 ml)
Balíček produktov Baby Dove (Nappy Cream + lotion 200 ml)
Balíček oblečenia Sunar Fashion
Balíček oblečenia Sunar Fashion
Balíček oblečenia Sunar Fashion
Balíček produktov Dove
Balíček produktov Dove
Balíček produktov Dove
Balíček produktov Dove
Balíček produktov Dove
Balíček produktov Dove
Balíček produktov Dove
Balíček produktov Dove
Balíček produktov Dove
Balíček produktov Dove
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Príloha č. 2
Informácie o správnej príprave a správnom tužívaní Výrobkov

Informácie o správnej príprave a správnom tužívaní Výrobkov sú dostupné na nižšie uvedených stránkach:

Sunar Complex 2 - http://bit.ly/sunarcomplex2

Sunar Complex 3 - http://bit.ly/SunarComplex3

Sunar Premium 2 http://bit.ly/SunarPremium2

Sunar Premium 3 http://bit.ly/SunarPremium3
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