
PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE – „KÚP 3KS CUKROVINIEK ORION ALEBO 

JOJO A VYHRAJ“ 

  

I. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE A NÁZOV SÚŤAŽE 
Spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 2 Prievidza, IČO: 31 568 211 (ďalej 
len „Usporiadateľ“) usporadúva prostredníctvom webových stránok www.nestle-akce.cz/sk/ternosutaz 
vlastnených Usporiadateľom, spotrebiteľskú súťaž s názvom „KÚP 3KS CUKROVINIEK ORION ALEBO 
JOJO A VYHRAJ“ (ďalej len „Súťaž“).  
Spoločnosť CPP PROMO house s.r.o., so sídlom v Bratislave, Kaštieľska 21, 821 05, Slovenská republika, 
IČO: 51 046 318, zaisťuje odovzdanie Výhry (ďalej len "Sprostredkovateľ“). 

II. MIESTO A DOBA KONANIA SÚŤAŽE 

Súťaž prebieha v období od 01. 03. 2021 do 30. 04. 2021 (ďalej len „Doba konania Súťaže“) vo všetkých 

predajniach TERNO real estate s.r.o. so sídlom Bratislava – mestská časť Petržalka, Bratská 3, 851 01, 

IČO: 50020188, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I (súťaž 

prebieha vo všetkých kamenných predajniach  (ďalej len „Miesto konania Súťaže“), a to v súlade s nižšie 

uvedenými pravidlami.  

 

III. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI A MECHANIKA SÚŤAŽE 

Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba (ďalej len „Súťažiaci“) s doručovacou adresou v Slovenskej 

republike. Súťaž je určená pre osoby staršie ako 18 rokov. Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá splní všetky 

podmienky súťaže stanovené v týchto pravidlách. 

V Dobe konania Súťaže a Mieste konania Súťaže Súťažiaci zakúpi akékoľvek produkty ORION a JOJO 
v minimálnom počte 3 ks zo zoznamu súťažných výrobkov (ďalej len „Súťažné výrobky“). Súťažiaci je 
povinný uschovať si účtenku  o vykonanom nákupe po celú dobu súťaže. Pokiaľ bude Súťažiaci vyzvaný, 
aby preukázal súťažný nákup a nedoloží ho, bude zo súťaže vyradený.  
 
Zoznam súťažných výrobkov: 

ORION Tyčinka Banány v čokoláde 45g 

ORION Tyčinka Višne v čokoláde 45g 

ORION Tyčinka Deli pistáciová 35g 

ORION Tyčinka Deli čokoladová 35g 

ORION Tyčinka Deli s orieškami 35g 

ORION Horká Čokoláda Bez Cukru 50g 

JOJO Vexta 80g 

JOJO Kyslé Žížalky 80g 

JOJO Mixle Pixle Kyslé 80g 

JOJO Vexta Kyslá  80g 

JOJO Mixle Pixle Pre Baby 80g 

JOJO MIXLE PIXLE 80g 

JOJO Medvedíky 80g 

JOJO Delfíniky 80g 

JOJO Marshmallow 80g 

JOJO Jahôdky 80g 
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JOJO Potešenie Jahoda 90g 

JOJO Potešenie čier. ríbezľa 90g 

JOJO Potešenie Jablko 90g 

JOJO Medvedíky  -30% cukru 81g 

JOJO Mixle Pixle -30% cukru 81g 

JOJO Veggie 18x81g CZ 

ORION Tyčinka Kaštany 45g 

ORION Tyčinka Kaštany mliečne 45g 

ORION Tyčinka Kaštany Extra horké 45g 

ORION Tyčinka Kaštany 45g v bielej čokoláde 

ORION Tyčinika Kofila 35g 

ORION Tyčinka Kofila Latte 34g 

ORION Tyčinka Koko 35g 

Nestlé Lentilky 38g 

Nestlé Lentilky 28g 

Lentilky 150g 

Lentilky Mega 60g 

ORION Margot 90g 

ORION Margot Hrozienková 81g 

ORION Margot Artemis 81g 

ORION Margot Biela 90g 

ORION Tyčinka Milena 32g 

ORION Tyčinka KOKO 35g 

ORION Horká čokoláda višnová náplň 240g 

ORION Mliečno-biela čokoláda kokosová náplň 240g 

ORION Mliečna čokoláda pistáciová náplň 240g 

ORION Mliečna čokoláda s tvarohovou a čučoriedkovou náplňou 240g 

ORION Čokoláda Barila mliečna 100g 

ORION Čokoláda Horká 100g 

ORION Čokoláda Mliečna 100g 

ORION Čokoláda Oriešková 100g 

ORION Čokoláda Biela 100g 

ORION Lentilky Mliečna čokoláda 170g/150g 

ORION JOJO Mliečna čokoláda 170g/150g 

ORION Extra Horká čokoláda 100g 

ORION Extra Horká Kakaové bôby 100g 

ORION Horká čokoláda Pomaranč 95g 

ORION Horká čokoláda Malina 95g 

ORION Kamoši Detská Tabuľka 20g 

Študentská pečať mliečna 180g 

Študentská pečať horká 180g 

Študentská pečať biela 180g 

Študentská pečať bielo -mliečna 180g 

Študentská pečať Mliečna s višňami 180g 



Študentská pečať Mliečna s malinami 180g 

Študentská pečať mliečna s hruškami 180g 

Študentská pečať mliečna 280g 

Študentská pečať Zlatá edícia Mliečna Marhuľa Malina 170g 

Študentská pečať Zlatá edícia Horká Višna Vanilka 170g 

Študentská pečať Zlatá edícia Mliečna Slaný karamel 170g 

ZORA Sojové rezy 50g 

ZORA Sojové rezy s brusnicami 45g 

 

 
Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť iba raz. Na vylúčenie pochybností sa stanoví, že Usporiadateľ je 
oprávnený si vyžiadať od Súťažiaceho na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto 
pravidiel originál účtenky/faktúry o zaplatení z elektronickej pokladne, z ktorej bude jednoznačne 
vyplývať vykonanie príslušného nákupu. V prípade, že elektronická pokladňa neuvádza vypísané názvy 
výrobkov, je nutné na preukázanie súťažného nákupu doložiť spoločne s touto účtenkou tiež 
predavačom ručne vyplnený originálny doklad s vypísaním názvu všetkých zakúpených výrobkov 
a pečiatkou danej predajne, to isté platí primerane pre ostatné chýbajúce údaje na súťažnej účtenke, 
ktoré sú vyžadované týmito súťažnými pravidlami. 
 

Po zakúpení Súťažného výrobku Súťažiaci v Dobe konania Súťaže navštívi webové stránky  

www.nestle-akce.cz/sk/ternosutaz, kde vykoná registráciu do súťaže, a to takto: 

1. Nahrá fotografiu (sken) účtenky/faktúry (ktorá dokladá nákup Súťažného výrobku). Účtenku/faktúru 

nahrá buď prostredníctvom možnosti „Presuňte súbor myšou“ alebo fotografiu uloží do svojho počítača 

a prostredníctvom možnosti „Prehľadajte svoje zariadenie“ nahrá fotografiu účtenky/faktúry. 

Maximálna veľkosť fotografie je 5 MB a formát PNG, JPG alebo GIF. 

2. Ďalej vyplní požadované údaje – meno, priezvisko, e-mailovú adresu, úplnú doručovaciu adresu 

a telefónne číslo. 

3. Každý jednotlivý Súťažiaci sa smie súťaže zúčastniť iba s jednou špecifickou e-mailovou adresou. Na 

úspešné dokončenie registrácie Súťažiaci potvrdí, že sa zoznámil s pravidlami tejto súťaže a zaväzuje sa 

ich dodržiavať, je osobou staršou ako 18 rokov a že vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas so 

spracúvaním osobných údajov v rozsahu stanovenom týmito pravidlami. 

4. Súťažná registrácia je dokončená po odsúhlasení prostredníctvom tlačidla „ODOSLAŤ“.  

 

IV. VÝHRY, URČENIE VÝHERCOV, ODOVZDANIE VÝHIER  

VÝHRY: 

Prvá výhra v súťaži je Robotický vysávač 2v1 RoboCross v hodnote 193€ bez DPH.  

Druhá výhra v súťaži je Tefal Versalio 2 – Fritéza v hodnote 60,98€ bez DPH 

Tretia výhra v súťaži je OMV tankovacia karta/poukázka v hodnote 30€ bez DPH 

Do súťaže sú vložené celkom 3 Výhry. Počas celej Súťaže môže jeden konkrétny Súťažiaci vyhrať iba 1x. 

 

URČENIE VÝHERCOV: 

Výhercovia v súťaži budú vybraní náhodným žrebovaním vykonaným v mieste Usporiadateľa. Toto 
žrebovanie prebehne najneskôr do 5 pracovných dní od skončenia súťaže. Zlosovanie prebehne 
nasledovným spôsobom: najskôr sa bude losovať prvá výhra Robotický vysávač 2v1 RoboCross , druhá 
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v poradí sa bude losovať výhra číslo dva Tefal Versalio 2 – Fritéza, tretia v poradí sa bude losovať 
výhra číslo tri - OMV tankovacia karta/poukázka v hodnote 30€ .  
V prípade, že sa do súťaže v čase jej konania platne nezapoja taký počet Súťažiacich, aby mohli byť 
rozdelené všetky Výhry vložené do súťaže, potom nerozdané Výhry prepadajú v  prospech Usporiadateľa 
súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití. 
 
Výherca je o Výhre informovaný na e-mail, ktorý uviedol do registračného formulára, prostredníctvom 
e-mailu info@nestle.sk najneskôr do 2 týždňov od ukončenia súťaže.  
V prípade, že Súťažiaci nesplnil podmienky tejto súťaže, stráca nárok na Výhru a tá prepadá v prospech 

Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.  

ODOVZDANIE VÝHRY: 

Výhra bude Výhercom zaslaná prostredníctvom Sprostredkovateľa do 8 týždňov od ukončenia Súťaže na 

poštovú adresu uvedenú pri registrácii do súťaže. Náklady na dopravu Výhry k Výhercovi hradí 

Usporiadateľ Súťaže. Výhra je doručovaná výhradne do vlastných rúk Výhercu. Prevzatie výhry 

potvrdzuje Výherca svojím podpisom.  

V. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Zaškrtnutím príslušného políčka a odoslaním registračného formulára do súťaže  súťažiaci vedome 

potvrdzuje skutočnosti podľa čl. III a dáva svoj výslovný súhlas ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 

písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

usporiadateľovi: 
- s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec) na výhernej 
listine  
- so spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, 
doručovacia adresa. 

 

Zaškrtnutím príslušného políčka a odoslaním registračného formulára do súťaže (ďalej tiež len 

„Účastník“) súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov 

(ďalej tiež len „Údaje“) a s ich zaradením do databázy usporiadateľa ako prevádzkovateľa. 

 

Osobné údaje sa spracúvajú najmä na evidenciu súťažiacich, v období od ich poskytnutia v rámci 

súťaže až do vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, 

maximálne však 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje sa od Účastníka súťaže získavajú na základe 

súkromnej správy. Osobné údaje účastníka súťaže sa budú spracúvať vo vyššie uvedenom rozsahu v 

elektronickej databáze prevádzkovateľa, popr. spracovateľom, s ktorým prevádzkovateľ  uzavrie 

príslušnú zmluvu. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme. 

 

PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov ( ďalej len 

„ zákon OOÚ “) má subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na 

ochranu osobných údajov. Subjekt má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa 

potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt má zároveň právo v zmysle 

§ 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania 
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osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracúvanie jeho 

osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v 

rozpore so zákonom. Subjekt má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ 

na Úrad na ochranu osobných údajov.   

V súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov má subjekt práva podľa článku 12–23 tohto 

nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo 

na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, 

podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely 

priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia 

založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania. 

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o 

spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované 

bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie 

totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií. 

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov. 

Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely 

potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené 

námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne. 

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je 

dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže 

je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa. 

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo 

čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase 

alebo zmluve. 

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak 

subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej 

spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti 

profilovaniu. 

KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na 

prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk. 

Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje 

odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: 

info@nestle.sk. Odvolaním svojho súhlasu súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži. 

 

Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dozoru, ktorým je vo veci 

spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 

Bratislava, www.dataprotection.gov.sk. 

VI. ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE 

Viacnásobná účasť nie je možná. E-mailová adresa, ktorú Súťažiaci uviedol v registračnom formulári, je 
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zo strany Usporiadateľa považovaná za e-mailovú adresu Súťažiaceho. Do Súťaže sa môže každý 

jednotlivý Súťažiaci zapojiť iba s jednou konkrétnou e-mailovou adresou – pokiaľ Usporiadateľ zistí opak, 

bude taký Súťažiaci zo Súťaže bez náhrady vylúčený. 

Súťažiaci sa Súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto Výhry peňažné, či 

akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči Súťažiacim, ktorí sa zúčastňujú Súťaže, inak 

zaviazaný, a oni nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa, než sú uvedené 

v týchto pravidlách. 

Každý Súťažiaci môže získať maximálne 1 ks Výhry za celú dobu konania Súťaže. Zároveň platí, že 

v prípade, keď dvaja a viacerí Súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do 

ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného 

formulára rovnakú doručovaciu adresu, považujú sa takíto Súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej 

rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže Výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov 

rodiny zapojených do Súťaže sa preto Výhra odovzdá iba tomu, ktorému vznikol nárok na Výhru v Súťaži 

skôr (teda bol skôr vylosovaný). 

Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované Výhry Výhrami obdobného typu 

a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania Výhier, a to najmä v prípade, že Výhry 

nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť Výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami.  

Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté Výhry prepadajú Usporiadateľovi. 

Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby v rámci svojho podnikania, zamestnanci 

(alebo osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) usporiadateľa, technického správcu, 

organizátora, a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke v zmysle § 116   zákona 

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom 

(či osobou v pomere obdobnom zamestnaneckému) uvedených subjektov, alebo osoba jej blízka, výhra 

sa neodovzdá. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby s doručovacou adresou v Slovenskej republike. 

Pri nákupe na účet inej fyzickej osoby sa možno zúčastniť len s jej písomným súhlasom. 

Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie registračného formulára, uvedenie nesprávnych či 

nepresných informácií v súvislosti so Súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou 

poruchou), za akékoľvek technické ťažkosti či poruchy vzniknuté v priebehu Súťaže, rýchlosť technického 

pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so Súťažou či v súvislosti s internetovou 

sieťou alebo jej dostupnosťou pre Súťažiacich.  

O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ. Usporiadateľ 

si vyhradzuje právo bez náhrady Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo 

doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na súťažných stránkach  

www.nestle-akce.cz/sk/ternosutaz  a na www.nestle.sk, kde sú tiež k dispozícii Úplné pravidlá súťaže.  

Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v Súťaži a v prípade sporu posúdiť 

a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so Súťažou spojenej. Usporiadateľ má právo 

vylúčiť ktoréhokoľvek Súťažiaceho zo Súťaže v prípade, že by taký Súťažiaci porušoval pravidlá, a to bez 

náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Súťažiacemu vzniknúť. Prípadné námietky 

s priebehom Súťaže možno Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto 
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pravidlách po dobu trvania Súťaže a do 20 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané 

neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné. 

Súťažiaci bude zo Súťaže vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla 

Súťažiacemu vzniknúť, v prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na 

spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorým 

dopomohla danému Súťažiacemu k získaniu Výhry. 

Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na www.nestle-akce.cz/sk/ternosutaz a na www.nestle.sk. Otázky k 

Súťaži 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 https://www.facebook.com/nestle.czsk/.   

 

 

 

Bratislava 24. 02. 2021 

file:///C:/Users/sknazadoma/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IK166XPZ/www.nestle-akce.cz/sk/ternosutaz
http://www.nestle.sk/
mailto:info@nestle.sk
https://www.facebook.com/nestle.czsk/

