
 

 
Oprávnenie k využitiu materiálov kampane Veganuary 

 
 
1. Nestlé Česko s.r.o., Mezi vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, IČO: 45799504, DIČ: CZ45799504, týmto 

udeľuje riadne registrovanému (v súlade so znením pravidiel akcie) Účastníkovi akcie Veganuary 2022 
nevýhradné oprávnenie užívať podľa podmienok a ustanovení nižšie uvedené predmety práv duševného 
vlastníctva (tj. materiály kampane,ktoré budú k dispozícii účastníkovi), ich vlastníkom je Société des 

produits Nestlé S.A., Av. Nestlé 55, 1800 Vevey, Švajčiarsko,  a to iba na výrobkoch a v súvislosti s 
výrobkami, ktoré obsahujú výrobky Nestlé uvedené pod značkou GARDEN GOURMET®  (ďalej len 
„Výrobky“) a používa ich ako suroviny v prísne vegánskych hotových výrobkoch, ktoré potom predáva vo 
svojej prevádzke (fyzicky či formou rozvozu). Vrátane reprodukcie na webových stránkach, sociálnych 
sieťach, a v informačných a propagačných materiáloch (napríklad.: plagáty, letáky, polepy, menu boardy, 
jedálne lístky atď.) 

 
2. Výslovne sa uvádza, že Nestlé neudeľuje účastníkovi akcie žiadne výhradné práva. Účastník so súhlasom 

s pravidlami akcie sa zaväzuje, že nebude presadzovať žiadne práva k autorským dielam, návrhom a/alebo 

ochranným známkam a/alebo k akýmkoľvek iným predmetom práv duševného vlastníctva Nestlé na 

základe skutočnosti, že používa Predmety práv podľa tejto zmluvy. Používanie Predmetov práv na 

hotových výrobkoch a vo vzťahu k nim, vrátane súvisiacej marketingovej komunikácie, sa bude 

uskutočňovať iba tak, ako je schválený zo strany Nestlé. Zákazník odovzdá Nestlé zoznam všetkých 

webových stránok používaných pre online oznámenie a všetkých jeho ovládaných kanálov, vrátane 

zoznamu foriem súvisiace marketingovej komunikácie (informačné a propagačné materiály), kde sa budú 

používať predmety práv. 

 
3. Zákazník môže používať Predmety práv len v súvislosti s akciou Veganuary 2022, vrátane súvisiacej 

marketingovej komunikácie.  
 

4. Zákazník sa zaväzuje, že dodané materiály nebude upravovať a meniť bez súhlasu Nestlé. 
 

5. Oprávnenie na použitie Predmetov práv podľa tejto zmluvy sa poskytuje od 20.11.2021 do 31.1.2022 

(ďalej len "Doba trvania podlicencie"). V prípade záujmu Zákazníka na predĺženie Doby trvania 

oprávnenia na použitie Predmetov práv (podlicencie), je potrebné uzavrieť dodatok k tejto zmluve. Nestlé 

je oprávnené kedykoľvek zrušiť Zákazníkovi udelené oprávnenie na základe oznámenia vydaného 

primerane vopred s ohľadom na špecifickú situáciu. 

6. Práva poskytnuté iba Účastníkovi (a jeho pridruženým spoločnostiam pod jeho kontrolou). Účastník nie 

je oprávnený poskytnúť ani postúpiť oprávnenie (úplne alebo z časti) na použitie Predmetov ochrany 

žiadnej tretej osobe. 

Toto povolenie je obmedzené na území Českej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len "Zmluvné územie"). 

Oprávnenie na použitie Predmetov práv v súvislosti s marketingovou komunikáciou prostredníctvom siete 

internet sa poskytuje bez územného obmedzenia. 

7. Účastník so súhlasom s pravidlami akcie sa zaväzuje, že splní nižšie uvedené povinné požiadavky: 
(i) Predmety práv  sa nesmú meniť ani orezávať či upravovať, nesmú sa meniť ich farby a nesmú sa 

používať iným spôsobom, ako je uvedené a schválené Nestlé.   
(ii) Pri písaní značkových názvov Výrobkov budú použité vždy veľké písmena a označenie pre 

registrovanú ochrannú známku „®“. Napríklad:  GARDEN GOURMET®. 
(iii) Tam, kde to priestor dovolí, je treba uvádzať Predmety práv na nápadnom mieste a v informačných 

materiáloch. 



(iv) Logá sa nesmú používať v blízkosti prvku značky niektorej tretej strany, pretože by tým mohla byť 
narušená integrita log.  

(v) Pre názov Výrobku je treba vždy používať názov Sensational™ Burger v blízkosti loga alebo ochranné 
známky GARDEN GOURMET. 

o Pre radu Výrobkov Sensational ™:  
▪ Vždy bude používaný   znak ™ za slovom „Sensational“. Napríklad Sensational™ 

Sausage atď.  
▪ Vždy bude dôsledne použité označenie Sensational™ Burger / Sensational™ Sausage 

atď. spoločne s ochrannou známkou GARDEN GOURMET®.  
▪ Na obaloch Výrobkov bude vždy uvádzané „Sensational™ Burger“ zvláštnymi fontami 

použitými v informačných materiáloch a ponukách (menu). 
▪ Samostatné použitie – napríklad „Sensational™ Burger“ (alebo akékoľvek varianty, 

napríklad Sensational™ Sausage) môžu byť v oznámení uvedené, ak sa informácia 
týka značkových výrobkov GARDEN GOURMET.   

(vi) Predmety práv budú použité v primeranej veľkosti, aby sa zabezpečilo, že označenie registračných 
symbolov (napríklad ® a ™) bude čitateľné. 

(vii) Tam, kde to dovolí miesto, uvedie Zákazník v úzkom spojení s popísanými ochrannými známkami, že    
"GARDEN GOURMET® je ochranná známka spoločnosti Société des Produits Nestlé S.A.". 

(i) V ponukách na tabuli (Menu Board) budú použité Logá 3. Iba tam, kde to priestor nedovoľuje, 
bude sa používať Logá 1. Tam, kde to nie je možné (nemožno použiť logo), budú použité vždy 
ochranné známky a názov Výrobku podľa predchádzajúcej dohody s Nestlé. 

 (ii) Ikony potrebné vždy používať dostatočne blízko použitého loga, aby boli vizuálne spájané s GARDEN 
GOURMET®. 

 
8. Ponuky (menu), kľúčové propagačné materiály, napríklad, nie však iba brožúry, letáky, webové stránky, 

obaly a/alebo letáky, ktoré zobrazujú Predmety práv, musia predložiť Nestlé ku kontrole pred ich 

využitím. Nestlé sa zaväzuje, že poskytne Účastníkovi písomne svoje prípadné poznámky počas desiatich 

(10) pracovných dní po ich prijatí. Ak nebudú poznámky odovzdané, považujú sa takéto materiály za 

schválené zo strany stranou Nestlé. 

 
9. Účastník nesmie urobiť nič, čo by mohlo poškodiť či ohroziť goodwill Predmetov práv alebo ohroziť 

akékoľvek regulačné alebo iné príslušné súhlasy, povolenia alebo oprávnenia týkajúce sa Výrobkov. 

Účastník tiež nesmie zabudnúť urobiť príslušné kroky, ktoré by mohli zabrániť uvedenému poškodeniu či 

ohrozenia. 

 
10. Účastník je povinný bezodkladne informovať Nestlé o všetkých ochranných známkach, značkách, 

obchodných názvoch, priemyselných vzoroch, návrhoch, vizuálnych vlastnostiach alebo podobných 

nástrojoch alebo prevedeniach, ktorá sa objavujú na Zmluvným území a o ktorých by mal Účastník 

primerane vedieť pri obvyklom obchodovaní, ktoré by mohli porušovať či inak poškodzovať alebo 

ohrozovať práva Nestlé k predmetom práv, ako sa o nich Účastník dozvie. V takom prípade má Nestlé 

výhradné oprávnenie zahájiť vhodné právne kroky. 

 
 

11. Nestlé v rámci Akcie sprístupní Účastníkovi odporúčané receptúry na prípravu pokrmov, tj. Popis zloženia 

(ingrediencie a ich vzájomný pomer, ochucujúce zložky) a ďalšie špecifikácie Výrobkov, vrátane opisu ich 

výroby (ďalej len "Receptúra"). Účastník sa zaväzuje nakladať s receptúrami výhradne dohodnutým 

spôsobom a podľa pokynov Nestlé. 

 
 


