
Pravidlá spotrebiteľskej Akcie „Zrnková káva“ 
 
 

I. NÁZOV AKCIE, USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR 
 

1. Akcia s názvom „Zrnková káva“ (ďalej len „Akcia“) bude prebiehať prostredníctvom 

webovej stránky Nestlé akcie.  

(http://www.nestle-akce.cz/zrnkova-kava alebo www.nestle-akce.cz/sk/zrnkova-kava) 

2. Usporiadateľom Akcie je spoločnosť Nestlé Česko s.r.o., so sídlom Praha 4 – 

Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 20, IČO: 457 99 504, zapísaná v obchod-

nom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 10481 (ďalej ako 

„Usporiadateľ“).  

3. Organizátorom Akcie je spoločnosť Lion Communications s.r.o., so sídlom v Prahe, 

PSČ: 170 00, Jankovcova 1114/23, IČO: 27384802, zapísaná v obchodnom registri ve-

denom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 115483  (ďalej ako „Organizá-

tor“).  

 

II.  TERMÍN A LOKALIZÁCIA AKCIE 

 

1. Akcia prebieha od 4. 11. 2019 do 31. 1. 2020 23:59 alebo do vyčerpania zásob 500 ks pro-
duktu (ďalej len „Obdobie trvania Akcie“), Akcia sa začína okamihom uverejnenia Prihla-
sovacieho formulára na webe www.nestle-akce.cz/zrnkova-kava alebo www.nestle-
akce.cz/sk/zrnkova-kava (ďalej len „Prihlasovací formulár“) od 4. 11. 2019. Odoslané od-
povede používateľov umiestnené v Prihlasovacom formulári na stránkach Nestlé akcie po 
dátume ukončenia alebo po vyčerpaní 500 ks balení produktu nebudú brané do úvahy. 

2. Akcia prebieha na území Českej a Slovenskej republiky. 
 

 
III. PODMIENKY AKCIE 

 
 
1. Na Akcii sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adre-

sou v Českej alebo Slovenskej republike, okrem osôb podľa článku III. odseku 2 týchto 
Pravidiel, ktorá je v danom Období trvania Akcie zamestnaná ako office manager/ka, HR 

manager/ka alebo osoba zaisťujúca pre spoločnosť objednanie/nákup kávy (ďalej len „Účastník 
Akcie“). Je nutné, aby v prípade žiadosti zo strany Usporiadateľa alebo Organizátora bol 
Účastník Akcie schopný doložiť svoju pracovnú pozíciu v danej oblasti.  

 
2. Na Akcii sa nemôžu zúčastniť a sú z nej vylúčení zamestnanci Organizátora a Usporiada-

teľa, obchodní partneri a dodávatelia Organizátora a Usporiadateľa vrátane ich zamest-
nancov a spolupracovníkov a ďalej všetky osoby podieľajúce sa na organizácii a zaisťovaní 
priebehu Akcie, ako aj osoby vyššie uvedeným osobám v pomere osoby blízkej v zmysle 
ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník. 
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3. Podmienkou účasti na Akcii je vyplnenie a odoslanie Prihlasovacieho formulára na webo-
vých stránkach www.nestle-akce.cz/zrnkova-kava alebo www.nestle-akce.cz/sk/zrnkova-
kava v Období trvania Akcie (ďalej len ako „Registrácia“), súhlas s Pravidlami Akcie a súh-
las s uchovávaním osobných údajov pre potreby Akcie.  

 
4. Každý Účastník Akcie je oprávnený sa do Akcie zapojiť maximálne raz, t. j. odoslať maxi-

málne jeden vyplnený Prihlasovací formulár s IČO spoločnosti, pre ktorú pracuje. Dodr-
žanie tejto podmienky Registrácie pre jedného Súťažiaceho bude overené práve pro-
stredníctvom unikátneho IČO spoločnosti. 

 

5. Platí, že v každej spoločnosti si môže o produkt prostredníctvom formuláre zažiadať len 
jeden Účastník Akcie – tzn. je povolený jeden produkt na jednu spoločnosť. 

 
 
6. V rámci Registrácie Účastník Akcie vyplňuje nasledujúce údaje: meno, priezvisko, pra-

covnú pozíciu, názov spoločnosti, IČO, celú adresu spoločnosti, e-mail, telefónne číslo. 
V prípade odoslania vulgárnej alebo nevhodnej odpovedi bude Účastník Akcie z Akcie vy-
radený a stráca nárok na produkt. 
 

 
IV. PRINCÍP AKCIE 

 
1. Princípom Akcie je kompletne vyplniť v Období trvania Akcie Prihlasovací formulár. Sú-

časťou tohto formulára je úplná adresa spoločnosti, na ktorú má byť výhra doručená. Vy-

plnené údaje nesmú obsahovať vulgárny obsah.  

 

2. Prvých 500 registrovaných Účastníkov Akcie, ktorí celkom vyplnia formulár a splnia 

podmienky Akcie, získa produkt NESCAFÉ Espresso alebo Nescafé Superiore 1 kg.   

 

3. Rozhodnutie o tom, či Účastník Akcie spĺňa podmienky tohto odseku, náleží výhradne Or-

ganizátorovi a Usporiadateľovi.  

 

4. Odoslaním Prihlasovacieho formulára udeľuje Účastník Akcie dobrovoľne svoj súhlas 

s Pravidlami Akcie a s uchovávaním osobných údajov pre potreby Akcie.  

 

5. Organizátor a Usporiadateľ Akcie si vyhradzuje právo vylúčiť Účastníkov Akcie, ktorí ne-

spĺňajú podmienky stanovené v týchto Pravidlách (t. j. najmä v odseku 3 tohto článku), 

nezaradiť ich do Akcie alebo ich z Akcie kedykoľvek počas trvania Akcie alebo po jej skon-

čení aj bez odôvodnenia vyradiť, a to bez nároku Účastníka Akcie na akúkoľvek kompen-

záciu. 

 

V. ROZDÁVANÝ PRODUKT A ODOVZDANIE PRODUKTOV REGISTROVANÝM  

1. Rozdávaný produkt v Akcii je NESCAFÉ Espresso alebo Nescafé Superiore 1 kg. 
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2. Účastník Akcie nemá nárok na výber druhu rozdávaného produktu. Usporiadateľ sa zavä-

zuje rozdať v období trvania Akcie maximálne 500 produktov.  

3. Organizátor bude vybraného Účastníka Akcie kontaktovať prostredníctvom poštovej zá-

sielky s produktom najneskôr do 30 dní od ukončenia Akcie.  Každý Účastník Akcie môže 

získať za celé obdobie Akcie iba jednu výhru. Na jednu spoločnosť pripadá maximálne je-

den produkt.  

4. Pokiaľ Účastník Akcie produkt odmietne alebo si zásielku nevyzdvihne na pošte ani po 

opakovanej výzve, stráca nárok na produkt a Usporiadateľ podľa svojho uváženia môže 

výhru poskytnúť ďalšiemu Účastníkovi Akcie, prípadne ju použiť na iné marketingové 

alebo dobročinné účely. Produkty budú zaslané Účastníkom Akcie najneskôr do tridsia-

tich dní (30) od ukončenia akcie. Náklady spojené s dopravou výhry hradí Organizátor.  

 

 

VI. ZODPOVEDNOSŤ USPORIADATEĽA A ORGANIZÁTORA ZA PRIEBEH AKCIE  
 

1. Usporiadateľ a Organizátor Akcie si vyhradzujú právo konečného rozhodnutia vo všet-

kých záležitostiach súvisiacich s usporadúvaním a priebehom Akcie, a to vrátane jej pre-

rušenia, odloženia, odvolania či úprav jej Pravidiel. Organizátor po dohode s usporiadate-

ľom Akcie je oprávnený kedykoľvek v priebehu Akcie meniť jej Pravidlá, t. j. aj spôsoby 

určenia vybraných Účastníkov, druhy rozdávaných produktov, a vo výnimočných prípa-

doch akciu aj zrušiť. Oprávnenie Organizátora po dohode s usporiadateľom zasahovať do 

priebehu Akcie zahŕňa aj právo nepriznať vybranému Účastníkovi Akcie produkt v akcii, 

ak bude mať Organizátor či usporiadateľ podozrenie, že Účastník Akcie porušil, či sa po-

kúsil obísť, Pravidlá Akcie. V takýchto prípadoch je Organizátor či usporiadateľ oprávnený 

Účastníka Akcie vylúčiť z Akcie, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné roz-

hodnutie o sporných otázkach náleží vždy Organizátorovi po dohode s usporiadateľom 

Akcie.  

 

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A OSOBNOSTI  
 

1. Odoslaním Prihlasovacieho formulára Účastník Akcie vedome potvrdzuje, že má viac 

ako 18 rokov a vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas s Pravidlami Akcie a so 

spracovaním svojich osobných údajov (Spracovávané osobné údaje: meno, prie-

zvisko, názov a adresa spoločnosti, IČO, e-mailová adresa, telefónne číslo, pracovná 

pozícia) pre potreby vyhodnotenia Akcie a archivácie v čase nevyhnutnom podľa prí-

slušných platných právnych predpisov, maximálne však počas 2 rokov od skončenia 

Akcie, ak nebude tento súhlas skôr písomne odvolaný. Osobné údaje budú využité 

na marketingové účely len v prípade, keď Účastník Akcie súhlasí s podmienkami pre 

marketingové účely. Nesúhlas s podmienkami pre marketingové účely nemá žiadny 

vplyv na zúčastnenie sa na súťaži. 

2. Pokiaľ Účastník Akcie už naďalej nesúhlasí so spracovaním svojich osobných údajov 

po skončení Akcie, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje 

odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na 



adresu: info@nestle.cz. Odvolaním svojho súhlasu však Účastník Akcie stráca nárok 

na darovaný produkt v akcii.  

3. Účastník Akcie udeľuje Organizátorovi a usporiadateľovi súhlas s uverejnením svojho 

mena a priezviska na FB stránkach akcie. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale je 

nevyhnutnou podmienkou účasti na akcii. Účastník Akcie, ktorý takto poskytol Orga-

nizátorovi a usporiadateľovi osobné údaje, má v zmysle Nariadenia Európskeho par-

lamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných 

údajov (ďalej len „Nariadenie“):  

a. právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, 

či sú spracovávané jeho osobné údaje, na aký účel, aký je rozsah spracováva-

ných osobných údajov a komu ďalšiemu boli tieto údaje prípadne sprístup-

nené,  

b. právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neú-

plných údajov, 

c. právo na vymazanie údajov, v prípade, že zanikne účel spracovania, alebo ak 

sa osobné údaje spracovávajú nezákonne,  

d. právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,  

e. právo na prenositeľnosť osobných údajov, podľa ktorého môže Účastník Ak-

cie získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú v štruktúrovanom a strojovo čita-

teľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osob-

ného údajov,  

f. právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, prípadne proti 

profilovaniu,  

g. právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osob-

ných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v prípade, že by 

zistil, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušil svoje povinnosti vy-

plývajúce z vyššie uvedeného Nariadenia.  

4. Účasťou na akcii Účastník Akcie súhlasí s tým, že Organizátor a usporiadateľ je opráv-

nený bezplatne použiť v súlade s ustanovením § 84 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., 

Občiansky zákonník, ich meno, priezvisko a podobizeň v médiách (vrátane inter-

netu), propagačných a reklamných materiáloch Organizátora a usporiadateľa v súvis-

losti s prezentáciou tejto Akcie, vyhlásením víťazov Akcie a prezentácie Organizátora 

a usporiadateľa.  

 

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 

1. Organizátor ani usporiadateľ nezodpovedajú za úplnosť výťažku z týchto Pravidiel, 

ktorý môže byť v skrátenej verzii uverejnený na propagačných či iných materiáloch 

v súvislosti s akciou. Tieto Pravidlá sú považované v rámci Akcie za jediné úplné.  



2. Účasť na akcii je dobrovoľná a Účastník Akcie svojou účasťou na akcii vyjadruje svoj 

súhlas s jej Pravidlami. Akékoľvek porušenie alebo obchádzanie týchto Pravidiel 

Účastníkom Akcie či pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takého 

Účastníka Akcie z Akcie.  

3. Tieto úplné Pravidlá sú počas Obdobia trvania Akcie zverejnené v elektronickej po-

dobe na webových stránkach Akcie. V prípade rozporu medzi textom skrátených pra-

vidiel uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli prezentujúcom túto akciu a 

týmito úplnými Pravidlami zverejnenými na stránkach Akcie, majú prednosť tieto 

úplné Pravidlá.  

 

Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na https://www.nestle-akce.cz/sk/zrnkova-kava. Otázky k 
akcii je možné smerovať na infolinku 0800 135 135 v pracovných dňoch 8.00 – 11.30 a 13.00 
– 16.00, na e-mail info@nestle.sk alebo na Facebook Nestlé http://www.facebook.com/ne-
stle.czsk/ 

 

 
 
 
V Prahe dňa 15. 10. 2019 
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