
 

  

 

 

  

Štatút a pravidlá súťaže 

„Míša – O kúsok lepšie Česko a Slovensko – Sľubujem” 

 
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej "Míša - O kúsok 
lepšie Slovensko - Sľubujem" (ďalej len "súťaž"). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý 
záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom. 
 
1) Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je UNILEVER ČR, spol. s r.o. , so sídlom 
Praha 8, Libeň, Voctářova 2497/18, IČ: 18627781, zapísaná v obchodnom registri vedenom 
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 2196 (ďalej len "usporiadateľ"). 
 
2) Objednávateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť UNILEVER ČR, spol. s r.o., 
Voctářova 2497/18, Praha 8, 180 00, Česká republika, IČ: 18627781, zapísaná v obchodnom 
registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 2196 (ďalej len 
"objednávateľ"). 
 
Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho 
zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné iba za písomného súhlasu objednávateľa 
a usporiadateľa. 
 
Pravidlá všeobecné: 
 
3) Súťaž prebieha v období od 1. 6. 2019 do 15. 9. 2019 (ďalej len "doba konania súťaže") na 
území Slovenskej republiky. 
 
4) Súťažiacim sa môže stať fyzická osoba staršia ako 16 rokov s adresou pre doručenie na 
území Slovenskej republiky, ktorá v čase trvania súťaže odsúhlasí nižšie špecifikované čestné 
vyhlásenie, a uvedie súčasne pravdivo a čitateľne svoje meno, priezvisko, bankové spojenie 
a emailovú adresu (ďalej len "súťažiaci"). 
 
Mechanika súťaže: 
 
5) Súťažiaci na www.zmrzlina-misa.sk uzavrie čestné prehlásenie kliknutím na tlačidlo 
"SĽUBUJEM" pod textom: "Sľubujem, že už nikdy nevyhodím obaly vo voľnej prírode." 
Následne nahrá (zjednodušený) daňový doklad obsahujúci položku zodpovedajúcu výhre 
preukazujúci zakúpenie výhry . 
 
Výhry 
 
6) Výhrami sú: 
     - maximálne až 5.000 krát Míša nanuk tvarohový 55 ml. 
 



 

  

 

 

  

7) Každý súťažiaci môže získať maximálne jednu výhru. 
 
8) Výhru poskytuje usporiadateľ výhercovi preplatením predajnej ceny výhry uvedenej na 
účtenke, maximálne však do výšky 0,8 Euro, a to na bankový účet určený súťažiacim. 
 
Ochrana osobných údajov: 

 
9) Súťažiaci svojou účasťou v súťaži berie na vedomie, že na účely organizácie spotrebiteľskej 
súťaže je nevyhnutné spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, emailová 
adresa, bankové spojenie podľa nižšie uvedených podmienok. 
Právnym základom spracovania je súhlas s účasťou v súťaži a jej pravidlami prejavený 
vstupom do súťaže prostredníctvom zaškrtnutia polí "Áno - Potvrdzujem, že som starší ako 
16 rokov" a "Áno, súhlasím s podmienkami súťaže". 
Súťažiaci má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania súhlasu však nie je 
ďalšia účasť vrátane nároku na výhru v tejto súťaži možná. 
Osobné údaje sú spracovávané automatizovane a zabezpečene v elektronickej forme. 
Viac informácií o tom, akým spôsobom používame vaše osobné údaje, nájdete v dokumente 
Zásady ochrany osobných údajov, ktorý je umiestnený na stránkach 
www.unileverprivacypolicy.com v päte. 
 
Správca 
 
Správcom osobných údajov je spoločnosť UNILEVER ČR, spol. s r.o., so sídlom Voctářova 
2497/18, Praha 8, 180 00, IČ: 18627781, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským 
súdom v Prahe, oddiel C, vložka 2196, ako usporiadateľ súťaže. 
 
Účel 
 
Účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenie 
spotrebiteľskej súťaže vrátane doručenia výhier, pričom tento účel zahŕňa najmä tieto 
operácie spracovania: 
• uloženie osobných údajov pri registrácii do súťaže; 
• zasielanie informatívnych e-mailov týkajúcich sa organizácie a vedenia súťaže a ďalších 
informatívnych e-mailov pre súťažiacich; 
• spracovanie osobných údajov na účely kontroly a vyhodnotenia súťaže podľa pravidiel; 
• osobný, telefonický, písomný aj elektronický kontakt za účelom overenia splnenia 
podmienok súťaže súťažiacim, informácie o výhre, jej odovzdaní a ďalšie súvisiace 
komunikácie. 
 
Doba 
 
Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania súťaže a 90 dní po jej skončení za účelom 
kontroly splnenia podmienok súťaže a doručenia výhier. 



 

  

 

 

  

Po uplynutí tejto doby, budú osobné údaje uchované iba v nevyhnutnom obmedzenom 
rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly súťaže zo strany orgánu dohľadu a pre prípad 
doloženia, že usporiadateľ postupoval v súlade s právnymi predpismi a pravidlami súťaže 
najdlhšie po dobu 3 rokov od skončenia súťaže, ak zákon neukladá dlhšiu dobu. 
 
Poučenie o právach subjektu údajov (súťažiaci) 
 
Súťažiaci má práva podľa príslušných právnych predpisov, tj. podľa článkov 12-23 
Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), tj. najmä právo na 
transparentnosť spracovania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a 
vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracovania údajov a právo na prenosnosť údajov, 
podľa uvedeného nariadenia má subjekt tiež právo namietať pri spracovaní na účely 
priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom 
rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania. 
 
Kontaktné údaje 
 
Pre odvolanie súhlasu či iné uplatnenie svojich práv, podanie sťažnosti alebo v prípade 
akéhokoľvek dotazu sa môže súťažiaci obrátiť na správcu emailom zaslaným na adresu: 
infolinka@unilever.com 
Súťažiaci môže taktiež uplatniť sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je vo veci spracovania 
osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 
07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk. 
 
Všeobecné ustanovenia: 
 
10) Súťažiacim sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 16 rokov s doručovacou adresou na 
území Slovenskej republiky; súťaž je určená pre konečných spotrebiteľov, súťaže sa nemôžu 
zúčastniť podnikatelia a právnické osoby. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci 
spoločností UNILEVER ČR, spol. s r.o., usporiadateľa, a osoby im blízke. V prípade, že sa 
výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im 
blízka, výhra nie je platne získaná a takej osobe nebude odovzdaná. Rovnako tak sa výhra 
neodovzdá v prípade, že bude mať usporiadateľ či objednávateľ oprávnené podozrenie na 
spáchanie podvodného konania zo strany výhercu či osoby, ktorá danému výhercovi 
dopomohla k získaniu výhry. 
 
11) Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne 
dodržiavať. 
 
12) Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a 
zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Výhry nie je možné 
vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ nebude doručovať výhry na adresu mimo územia 
Slovenskej republiky. Usporiadateľ nezodpovedá za zásielky nedoručené, stratené či 
poškodené. Nevydané výhry a výhry, ktoré nebude možné výhercom doručiť, tj. napr. 
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nebudú k zastihnutiu alebo si výhru neprevezmú, prípadne bude ich doručenie spojené s 
nečakanými problémami, má právo objednávateľ súťaže použiť na iné účely podľa vlastného 
uváženia. 
 
13) Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry 
výhercovi; v prípade zasielania výhry okamihom odovzdania na prepravu. Usporiadateľ ani 
objednávateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s využitím 
výhier. Usporiadateľ na vlastné náklady vysporiada prípadnú zrážkovú daň z výhier, ak je zo 
zákona vypočítavaná. 
 
14) Usporiadateľ si vyhradzuje právo po dohode s objednávateľom s konečnou platnosťou 
rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ je zároveň po 
dohode s objednávateľom oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. 
Vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok podľa 
pravidiel tejto súťaže, stráca súťažiaci nárok na výhru. 
 
15) Úplné pravidlá súťaže sú k dispozícii na www.zmrzlina-misa.sk 
 
16) Tento štatút je platný a účinný od 1. 6. 2019. 
 
 
V Prahe dňa: 19. 5. 2019 
 


