
 

 

Pravidlá akcie “Veganuary” 
 
 

I. NÁZOV AKCIE, USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR 
 

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

webovej stránky Nestlé akcie https://www.nestle-akce.cz/veganuary vlastnených 

Usporiadateľom Akcie. 

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

Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 20, IČ: 457 99 504, zapísaná v obchodnom registry 

vedenom na Mestskom súde v Prahe, odd. C., vložka 10481 (ďalej ako „Usporiada-

teľ“).  

 

II.  TERMÍN A LOKALIZÁCIA AKCIE 

 

1. Akcia prebieha od 20. 11. 2020 do 31. 12. 2020 do 23:59 (ďalej len "Doba trvania Akcie").  
2. Prihlásenie do Akcie je možné najneskôr do 18.12.2020 a to vyplnením Registračného for-

mulára na webe https://www.nestle-akce.cz/veganuary  (ďalej len “ Registračný formu-
lár”) .  

3. Prihlásenie účastníka po tomto dátume nie je možné. 
4. Čerpanie podpory podľa článku V. Podpora bude prebiehať v termíne od 4. 1. 2021 do 31. 

1. 2021. Neskoršie čerpanie nebude možné.  

5. Akcia prebieha na území Českej republiky a Slovenskej republiky. 

 
III. PODMIENKY AKCIE 

 
1. Akcie sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov z radov odbornej verejnosti s 

doručovacou adresou v Českej a Slovenskej republike, ktorá je v dobe trvania Akcie za-

mestnaná v reštaurácii, hoteli alebo inom gastro zariadení, vo verejnom a neverejnom 

sektore (ďalej len "Prevádzka"), a to na jednej z pracovných pozícií: Kuchár/ka, majiteľ/ka 

prevádzky, šéfkuchár/ka, nákupca F & B manager (ďalej len "Účastník"). 

2. Akcie sa nemôžu zúčastniť a sú z nej vylúčení zamestnanci usporiadateľa, vrátane osôb 

blízkych týmto v zmysle ustanovenia § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení 

neskorších predpisov. 

3. Hlavnými podmienkami pre zapojenie do Akcie je vyplnenie a včasné odoslanie Registrač-

ného formulára na webových stránkach https://www.nestle-akce.cz/veganuary (ďalej len 

ako "Registrácia"), súhlas s pravidlami Akcie a súhlas s uchovávaním osobných údajov pre 

potreby Akcie. 

4. Podmienkou získania podpory je dodržanie týchto pravidiel: 

a. Zaradenie aspoň jedného pokrmu pripraveného s GARDEN GOURMET® na menu 

prevádzky (denná ponuka/špeciálna sezónna ponuka/stále menu). 
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b. Mať tento pokrm k dispozícii pre zákazníkov od 4.1.2021 do 31.1.2021. 

c. Tento pokrm/y musí byť pripravený s produktami GARDEN GOURMET®. 

d. Tento pokrm/y musí byť označený ako "pripravený s GARDEN GOURMET®". 

e. Označenie pokrmu a použitie grafických prvkov musí byť v súlade s grafickým ma-

nuálom Nestlé, ktorý účastník obdrží spolu s podporou. 

f. Receptúra pokrmu/ov musí byť dopredu konzultovaná a písomne odsúhlasená 

usporiadateľom. 

5. Akcia sa týka iba týchto uvedených produktov: 
a. GARDEN GOURMET® Sensational Burger 3 x 2 kg  12447211 
b. GARDEN GOURMET® Veggie Mleté 2 x 2 kg  12424115 
c. GARDEN GOURMET® Vegánske Guľôčky 2 x 2 kg   12449565 
d. GARDEN GOURMET® Vegánske Rezančeky 2 x 2 kg 12449584 
e. GARDEN GOURMET® Sensational Sausage 3 x 2 kg 12447201 

(Ďalej len „Produkty“) 
6. V rámci Registrácie Účastník vypĺňa meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, svoju pra-

covnú pozíciu a Prevádzku a jej IČO.  
7. Pre úspešné dokončenie registrácie Účastník Akcie potvrdí, že sa zoznámil s pravidlami 

tejto Akcie a zaväzuje sa ich dodržiavať, je osobou staršou ako 18 rokov a vyjadruje dob-

rovoľne svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu stanovenom tý-

mito pravidlami. 

8. Prihlásenie do Akcie a Súhlas s pravidlami danej akcie je dokončené cez tlačidlo  
„ODOSLAŤ“.   
 
IV. PODPORA  

1. Princípom Akcie je poskytnutie pomoci uvedenej nižšie v čl. V. týchto pravidiel, riadne 

registrovanému Účastníkovi, ktorý dodrží vyššie stanovené podmienky. 

2. Riadne zaregistrovaný Účastník, ktorý dodrží vyššie uvedené podmienky získa: 

i.Grafické materiály pre použitie na online komunikáciu. 

ii.2 ks Woblleru na jednu prevádzku 

iii.5 ks Rúška na jednu prevádzku 

iv. 70 ks papierových tašiek ku každému objednanému kartónu produktov (platí 

na kartóny, ktoré Účastník zakúpi nie na tie, ktoré dostane zdarma v rámci 

podpory) 

v.Elektronický súbor s receptami  

vi.Ku dvom zakúpeným kartónom vybraných výrobkov jeden kartón zdarma 

(kartón zdarma musí byť rovnaký ako aspoň jeden zo zakúpených) 

(Ďalej len „Podpora“). 

3. Celá komunikácia, konzultácie receptúr, predanie podpory a kontrola plnenia pod-

mienok prebehnú prostredníctvom obchodných zástupcov. Na základe individuálnej do-

hody. 

 



 

 

4. Počet pridelených Podpôr je obmedzený, a to maximálne na 30 Podpôr. Podporu získa 

30 prvých riadne vyplnených registrácií prostredníctvom webových stránok 

http://www.nestle-akce.cz/veganuary, ktoré splnia tieto Úplné pravidlá Akcie. 

 

5. O finálnom zozname Účastníkov, ktorí obdržia podporu, rozhoduje s konečnou platnos-

ťou Usporiadateľ. 

 

 
V. ZODPOVEDNOSŤ USPORIADATEĽA ZA PRIEBEH AKCIE  

 

1. Usporiadateľ Akcie si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitos-

tiach súvisiacich s usporiadaním a priebehom akcie, a to vrátane jej prerušenia, odlože-

nia, odvolania či úprav jej Pravidiel. Usporiadateľ Akcie je oprávnený kedykoľvek v prie-

behu Akcie meniť jej Pravidlá, t. j. aj spôsoby určenia riadne registrovaných Účastníkov, 

druhy pomoci, a vo výnimočných prípadoch akciu aj zrušiť. Usporiadateľ si vyhradzuje aj 

právo nepriznať Účastníkovi Podporu, ak bude mať podozrenie, že Súťažiaci porušil, či sa 

pokúsil obísť Pravidlá Akcie. V takýchto prípadoch je Usporiadateľ oprávnený Účastníka 

vylúčiť z Akcie, a požadovať vrátenie prípadne vydané pomoci. 

 

2. Podporu z tejto Akcie nemožno previesť na iného Účastníka alebo tretiu osobu. Pomoc 

nemožno vymáhať súdnou cestou. Podporu nemožno vyplatiť v peniazoch ani formou 

poskytnutia inej nepeňažnej náhrady. Usporiadateľom Akcie je súčasne oprávnený kedy-

koľvek v priebehu Akcie meniť druhy Podpory. 

 

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A OSOBNOSTI 
 

1. Odoslaním Registračného formulára Účastník vedome potvrdzuje, že je starší 18 rokov 
a vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas s Pravidlami Akcie a so spracovaním svojich 
osobných údajov (Spracovávané osobne údaje: meno, priezvisko, emailová adresa, tele-
fónne číslo, pracovná pozícia a prevádzkareň). Spracovávané osobne údaje Účastníkov: 
meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, pracovná pozícia a prevádzkareň) 
pre potreby vyhodnotenia Akcie a archivácie po dobu nevyhnutne nutnú podľa prísluš-
ných platných právnych predpisov, maximálne však po dobu 2 rokov od skončenia Ak-
cie, ak nebude tento súhlas skôr písomne odvolaný.  

2. Ak Účastník už naďalej nesúhlasí so spracovaním svojich osobných údajov po skončení 
Akcie, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu je považované odvolanie 
učinené prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: 
info@nestle.cz. Odvolaním svojho súhlasu, však Súťažiaci stráca nárok na Podporu.  

3. Účastník udeľuje súhlas s uverejnením mena svojej prevádzky na stránkach Usporiada-

teľa https://www.facebook.com/NestleProfessionalCZSK . Poskytnutie údajov je dobro-

voľné, ale je nevyhnutou podmienkou účasti v Akcii. Účastník, ktorý takto poskytol Uspo-

riadateľovi osobné údaje, má v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) o 
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ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len „nariade-

nia“) a zákona č. 110/2019 Sb., o spracovaní osobných údajov: 

• právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sú 

spracovávané jeho osobne údaje, za akým účelom, aký je rozsah spracovávaných 

osobných údajov a komu ďalšiemu boli tieto údaje prípadne sprístupnené, 

• právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných 

údajov, 

• právo na vymazanie údajov, v prípade, že zanikne účel spracovania, alebo či sa 

osobné údaje spracovávajú nezákonne, 

• právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, 

• právo na presnosť osobných údajov, podľa ktorého môže Súťažiaci získať osobné 

údaje, ktoré sa ho týkajú v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď 

pre seba, alebo pre iného správcu osobných údajov, 

• právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu, 

• právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných úda-

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

správca alebo sprostredkovateľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvede-

ného nariadenia. 

 

4.  Účastník súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený bezplatne použiť v súlade s usta-
novením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, ich meno, priezvisko a 
podobizeň v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Uspo-
riadateľa v súvislosti s prezentáciou tejto Akcie a prezentáciou Usporiadateľa. 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť výťažkov 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 v Akcii je dobrovoľná a Účastník vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami. Akékoľvek 

porušenie alebo obchádzanie týchto Pravidiel alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom 

pre okamžité vylúčenie takého Účastníka z Akcie. 

3. Tieto úplné Pravidlá sú po dobu trvania Akcie zverejnené v elektronickej podobe na we-

bových stránkach http://www.nestle-akce.cz/veganuary. V prípade rozporu medzi tex-

tom skrátených pravidiel uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli prezentu-

júcim túto Akciu a týmito úplnými Pravidlami zverejnenými na stránkach Akcie, majú 

prednosť tieto úplné Pravidlá. 

 
Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na http://www.nestle-akce.cz/veganuary. Otázky k Akcii 



 

 

je možné smerovať na infolinku 800 135 135 v pracovných dňoch 8.00 - 11.30 a 13.00 - 
16.00, na email info@nestle.cz alebo na Facebook Nestlé Professional https://www.face-
book.com/Nestlé-Professional-CZ- SK-2062641890663933 /. 
 

V Prahe dňa 20. 11. 2020 


