Pravidlá súťaže „junior-angin hravo a zdravo!“
Česká republika a Slovenská republika
Pravidlá súťaže:
Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „junior-angin hravo
a zdravo!“ (ďalej len „pravidlá“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom záväzne
upravujúcim pravidlá súťaže uvedenej na propagačných materiáloch určených
s p o t r e b i t e ľ o m a n a w e b o v ý c h s t r á n k a c h w w w. j u n i o r a n g i n s o u t e z . c z a
www.junioranginsutaz.sk. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných
dodatkov uverejnených rovnakým spôsobom ako tieto pravidlá.
Pravidlá súťaže sú vyhotovené v českom a slovenskom jazyku, pričom na súťaži sa môžu
platne zúčastniť súťažiaci, ktorí majú doručovaciu adresu v Českej republike alebo
Slovenskej republike. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na
www.junioranginsoutez.cz alebo www.junioranginsutaz.sk na odkaze Pravidlá súťaže.
Súťaž je súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 186/2016 Zb., o
hazardných hrách, v platnom znení, ani v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z., o hazardných
hrách, v platnom znení. Cieľom tejto súťaže je zvýšenie informovanosti verejnosti o
produktoch.
Usporiadateľ súťaže:
M.C.M. Klosterfrau Healthcare s.r.o.,
IČO: 047 46 597,
so sídlom Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4,
zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 253056
(ďalej len „Usporiadateľ“)
Organizátor súťaže:
GREP design s.r.o.
IČO: 276 844 82,
so sídlom Cyrilská 508/7, 602 00 Brno,
zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne pod sp. zn. C 51888
(ďalej len „Organizátor“)
Názov súťaže:
junior-angin hravo a zdravo! (ďalej len „súťaž“)
Trvanie a miesto konania súťaže:
Súťaž trvá od 15. 9. 2018 00:01 hod. do 15. 12. 2018 23:59 hod. (ďalej len „obdobie
trvania súťaže“) na území Českej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len „miesto
konania súťaže“). Súťaž sa uskutoční v rámci webových stránok usporiadateľa

umiestnených na adrese www.junioranginsoutez.cz a www.junioranginsutaz.sk. Do súťaže je
možné zaradiť účtenky za nákup daného produktu s dátumom 1. 9. 2018 - 15. 12. 2018.
Podmienky a pravidlá účasti na súťaži:
Súťažiacim sa môže stať iba svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie
ako 18 rokov musia mať písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu) s doručovacou
adresou na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky. Osoba zúčastňujúca sa
na súťaži nesmie byť zo súťaže vylúčená v zmysle článku „Vylúčené osoby“ týchto pravidiel
nižšie.
Súťažiacim sa stane osoba, ktorá splní všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách a
zaregistruje sa do súťaže nasledujúcim spôsobom:
1) Súťažiaci sa platne zúčastní na súťaži, pokiaľ si v čase od 1. 9. - 15. 12. 2018 v
obchodoch na území Českej republiky, Slovenskej republiky alebo
prostredníctvom e-shopu kúpi akýkoľvek produkt z radu junior angin (ďalej tiež
len „Produkt“), a
2) na webovej adrese www.junioranginsoutez.cz alebo www.junioranginsutaz.sk
(ďalej len „súťažná stránka“) odošle v čase trvania súťaže svoju registráciu,
v rámci ktorej uvedie: e-mailovú adresu, meno a priezvisko súťažiaceho a
dátum nákupu Produktu, a
3) súčasne si súťažiaci uchová účtenku alebo faktúru za nákup daného Produktu
obsahujúcu platný dátum, názov a cenu kúpeného Produktu na neskoršiu
kontrolu v prípade výhry. V prípade, že účtenka alebo faktúra tieto povinné
informácie neobsahuje, súťažiaci je zo súťaže vyradený a stráca nárok na výhru.
V prípade výhry bude potrebné doložiť príslušnú účtenku či faktúru vzťahujúcu
sa na nákup Produktu, na ktorý sa vzťahovala výherná registrácia, a súčasne
doložiť všetky účtenky zo všetkých registrácií súťažiaceho v rámci súťaže, kde
bol uvedený rovnaký dátum nákupu ako v prípade výhernej registrácie – na
kontrolu, že vo vzťahu k jednému produktu prebehla len jedna registrácia.
Platí, že čím viac Produktov súťažiaci kúpi, tým viackrát môže v priebehu súťaže urobiť
platnú registráciu na súťažnej stránke, vždy je však možná iba jedna registrácia vo vzťahu
k nákupu jedného Produktu. Duplicitné registrácie nebudú uznané, prípadne budú zo
súťaže vyradené.
Odoslaním registrácie sa súťažiaci zapája do súťaže v rámci šťastnej chvíľky (t. j. výhra 1×
denne počas trvania súťaže) aj v rámci super šťastnej chvíľky (t. j. výhra vždy 3× týždenne
počas trvania súťaže).
Na stanovenie výhernej registrácie v rámci šťastnej chvíľky či super šťastnej chvíľky je
vždy rozhodný okamih odoslania registrácie na súťažnej stránke, nie okamih nákupu
Produktu.
Registráciou na webovej adrese www.junioranginsoutez.cz alebo www.junioranginsutaz.sk
(ďalej tiež len „registrácia“) v období trvania súťaže sa táto osoba zapojí do súťaže (ďalej
len „súťažiaci“). Súťažiaci sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá použitia webových
stránok uvedené na www.junioranginsoutez.cz a na www.junioranginsutaz.sk. Súťažiaci
svojou registráciou potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami súťaže, porozumel im,
súhlasí s nimi a súčasne udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov.

Do súťaže budú zaradení a výhercami sa môžu stať iba tí súťažiaci, ktorí splnia všetky
stanovené podmienky súťaže podľa týchto pravidiel a uskutočnia registráciu na súťažnej
stránke riadnym a úplným spôsobom. Registrácia súťažiaceho, ktorá neobsahuje všetky
požadované údaje, nebude zaradená do súťaže.
Účasť na súťaži je dobrovoľná a súťažiaci je povinný rešpektovať tieto pravidlá, dodržiavať
platné právne predpisy Českej republiky a Slovenskej republiky a konať v súlade s dobrými
mravmi. Použitie nečestných a podvodných praktík, obchádzanie týchto pravidiel alebo ich
zneužitie je neprípustné. Ak sa súťažiaci dopustí porušenia týchto zásad a týchto pravidiel,
bude Organizátor či Usporiadateľ súťaže oprávnený takého súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.
Pokiaľ sa taká osoba stane výhercom, stratí nárok na výhru.
Mechanizmus určenia výhercu:
Výhercom výhry sa stáva súťažiaci, ktorý splní všetky podmienky stanovené v týchto
pravidlách a jeho registrácia na súťažnej stránke bude odoslaná v čase, ktorý najbližšie
nasleduje po okamihu, keď nastala „šťastná chvíľka“ stanovená pre konkrétny deň konania
súťaže a/alebo „super šťastná chvíľka“ stanovená pre konkrétny týždeň konania súťaže.

Šťastná chvíľka:
Každý deň v priebehu trvania súťaže prebehne jedna šťastná chvíľka. Zoznam všetkých
šťastných chvíľok je vopred daný, neverejný a je zostavený z náhodne vygenerovaných
časov každého dňa (00:01 – 23:59). Zoznam šťastných chvíľok má k dispozícii iba
Usporiadateľ a Organizátor súťaže a nebude zverejňovaný vopred. Zoznam šťastných
chvíľok pre obdobie konania súťaže je na nahliadnutie u Usporiadateľa a Organizátora
súťaže. Konkrétnemu výhercovi potom Organizátor súťaže oznámi výhru formou e-mailovej
správy, ako je uvedené nižšie.
Výhercom sa stáva súťažiaci, ktorý odošle registráciu v najbližšom čase nasledujúcom po
začiatku šťastnej chvíľky.
Super šťastná chvíľka:
Trikrát v každom týždni v priebehu trvania súťaže prebehne super šťastná chvíľka. Zoznam
všetkých super šťastných chvíľok je vopred daný, neverejný a je zostavený z náhodne
vygenerovaných časov v rámci každého týždňa. Zoznam super šťastných chvíľok má k
dispozícii iba Usporiadateľ a Organizátor súťaže a nebude zverejňovaný vopred. Zoznam
super šťastných chvíľok pre obdobie konania súťaže je na nahliadnutie u Usporiadateľa a
Organizátora súťaže. Konkrétnemu výhercovi potom Organizátor súťaže oznámi výhru
formou e-mailovej správy, ako je uvedené nižšie.
Výhercom sa stáva súťažiaci, ktorý odošle registráciu v najbližšom čase nasledujúcom po
začiatku super šťastnej chvíľky.
Výhry a vyhlásenie výhercov:
Výhrou v rámci šťastnej chvíľky je každý deň balíček produktov junior angin, ktorý
obsahuje: 1x pastilky junior-angin, 1x lízanky junior-angin, 1x prípravok voice-angin, 1x šál
junior angin. Celkovo je v súťaži 92 ks výhier v rámci šťastnej chvíľky.

Výhrou v rámci super šťastnej chvíľky sú každý týždeň: 1× kolobežka Micro Maxi Deluxe v
zelenej farbe a 2× maxi plyšový medveď Dori, 130 cm. Každý z troch výhercov v rámci
daného týždňa vyhráva jednu z týchto cien. Celkovo je v súťaži 39 ks výhier v rámci super
šťastnej chvíľky.
V prípade, že bude do systému v priebehu súťaže doručených menej platných vstupov
alebo súťažiaci nesplní pravidlá súťaže, nárok na výhru nevznikne. Výherca nemá možnosť
výberu druhu, typu, technických vlastností či farebného vyhotovenia výhry.
Odovzdanie výhier výhercom:
Každý súťažný týždeň trvá vždy od soboty do piatka. Ak výherca splní všetky podmienky
pre výhru, bude nasledujúci pondelok po danom súťažnom týždni kontaktovaný
Organizátorom prostredníctvom e-mailovej správy. Organizátor výhercu vyzve, aby mu v
lehote 14 dní od oznámenia výhry zaslal prostredníctvom poštovej doporučenej zásielky na
adresu Organizátora platnú účtenku viažucu sa na nákup Produktu so zodpovedajúcim
dátumom nákupu tak, ako bolo uvedené v registrácii. Zásielka bude ďalej obsahovať:
meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo súťažiaceho a úplnú adresu na doručenie výhry.
V prípade výhry bude potrebné doložiť všetky účtenky zo všetkých registrácií súťažiaceho
v rámci súťaže, kde bol uvedený rovnaký dátum nákupu ako v prípade výhernej registrácie
– pre kontrolu, že vo vzťahu k jednému produktu prebehla len jedna registrácia.
Výhercovi bude výhra odoslaná na ním oznámenú adresu najneskôr do 30 dní od prijatia
jeho dodacej adresy. Pokiaľ výherca svoju adresu nedodá v stanovenom termíne alebo ju
dodá nekompletnú, bude zo súťaže vyradený a stráca nárok na výhru.
Výhry sú doručované adresátom iba na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky.
Súťažiaci svojou registráciou potvrdzuje, že berie na vedomie a súhlasí s tým, že
Usporiadateľ súťaže ani Organizátor nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie či
nedoručenie výhry počínajúc odovzdaním výhry doručovateľovi zásielky. Výherca nemá
nárok na inú či náhradnú výhru ani na iné protiplnenie. Súčasne súťažiaci výslovne súhlasí
s tým, že Usporiadateľ súťaže ani Organizátor nezodpovedá za prípadné chyby výhier a vo
vzťahu k výhram nie je možné zo strany súťažiacich uplatniť žiadne nároky z chýb, ani sa
na výhry nevzťahuje žiadna záruka za akosť.
Vylúčené osoby:
Z účasti na súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora vrátane
bývalých počas troch mesiacov od ukončenia pracovného pomeru, osoby inak
spolupracujúce s Usporiadateľom alebo Organizátorom a osoby všetkým vyššie uvedeným
osobám blízke. V prípade, že sa výhercom stane taká vylúčená osoba, výhra prepadá v
prospech Usporiadateľa. Usporiadateľ môže rozhodnúť, že výhru poskytne ďalšiemu
súťažiacemu v poradí podľa týchto pravidiel. V prípade, že takto vylúčená osoba výhru už
prevzala, je povinná na základe písomnej výzvy Usporiadateľa či Organizátora výhru vrátiť,
resp. nahradiť Usporiadateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Súťažiaci udeľuje splnením súťažnej úlohy usporiadateľovi súhlas so spracovaním osobných
údajov v ďalej uvedenom znení a rozsahu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o
voľnom pohybe týchto údajov (ďalej tiež len „Nariadenie“ či „GDPR“) a v súlade s
príslušnými právnymi predpismi ČR a SR o ochrane osobných údajov. Súťažiaci splnením
súťažnej úkoly potvrdzuje, že jeho súhlas bol udelený ako slobodný a vážny prejav vôle
bez omylu a že bol poučený o tom, že jeho súhlas nie je povinný, ale bez jeho udelenia sa
nie je možné zúčastniť na tejto spotrebiteľskej akcii. Súťažiaci bol oboznámený s tým, že
Usporiadateľ je prevádzkovateľom osobných údajov v súvislosti s usporadúvaním príslušnej
súťaže či akcie.
Obsah a rozsah súhlasu:

T o t o ž n o s ť a ú d a j e M.C.M. Klosterfrau Healthcare s.r.o., IČO: 047 46
prevádzkovateľa
597, so sídlom Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00
Praha 4, zapísaná v obchodnom registri vedenom
na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 253056,
kontaktný e-mail: info@junioranginsoutez.cz alebo
info@junioranginsutaz.sk

Rozsah spracovávaných Všetci súťažiaci: e-mailová adresa, meno,
údajov
priezvisko
Výhercovia: e-mailová adresa, meno, priezvisko,
doručovacia adresa, telefón
Účely spracovania

Organizácia tejto spotrebiteľskej súťaže,
preverenie platnej účasti dotknutej osoby v súťaži,
kontaktovanie dotknutej osoby s cieľom
odovzdania výhry

P r á v n y z á k l a d p r e Právnym titulom spracovania v zmysle ust. čl. 6
spracovanie
GDPR je tento súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6
ods. 1 písm. a) Nariadenia

Kto má k osobným údajom Osobné údaje môžu byť zo strany prevádzkovateľa
prístup, komu môžu byť odovzdané organizátorovi
súťaže – spoločnosti
osobné údaje odovzdané
GREP design, s.r.o., IČO: 27684482, Cyrilská 508/7,
602 00 Brno. V rámci zvyšovania kvality služieb a
zisťovania niektorých činností
budú odovzdané
osobné údaje tiež spracovávať ďalší
sprostredkovatelia, ktorí prevádzkovateľovi či
organizátorovi poskytujú serverové, webové,
cloudové alebo IT služby, a ďalší poskytovatelia
spracovateľských softvérov a služieb, ďalej
subdodávatelia poskytujúci reklamné služby v
súvislosti s touto spotrebiteľskou akciou. Súčasne
platí, že organizátorom súťaže môžu byť osobné
údaje odovzdané ďalším sprostredkovateľom
odsúhlaseným zo strany prevádzkovateľa pri
splnení podmienok čl. 28 ods. 2 a 4 GDPR.
Obdobie, počas ktorého 1 rok odo dňa vyslovenia tohto súhlasu
budú osobné údaje
spracované a uložené
Práva a poučenia dotknutej Súhlas nie je povinný, ale bez neho sa nie je
osoby
možné zúčastniť na tejto spotrebiteľskej akcii.
Súťažiaci má právo:
a) na prístup k osobným údajom, ich opravu alebo
výmaz, prípadne obmedzenie spracovania.
b) vzniesť u prevádzkovateľa námietku proti
spracovaniu a právo na prenositeľnosť údajov.
c) požadovať informáciu, aké údaje o ňom
usporiadateľ spracováva
d) odvolať kedykoľvek súhlas, a to oznámením
prevádzkovateľovi, ktoré je možné uskutočniť
listom, telefonicky aj e-mailom na kontaktoch
vyššie uvedených.
e) podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je
Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora
27, 170 00 Praha 7, resp. Úrad na ochranu
osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07
Ružinov.
Z v l á š t n e p o u č e n i e Súťažiaci má právo vzniesť u prevádzkovateľa
d o t k n u t e j o s o b y p r i námietku proti spracovaniu osobných údajov, a to
priamom marketingu
oznámením prevádzkovateľovi, ktoré je možné
uskutočniť listom, telefonicky aj e-mailom na
kontaktoch vyššie uvedených.
Po prijatí námietky prevádzkovateľa ďalší
marketing bez meškania ukončí.

Ďalší dôležité podmienky súťaže:
Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v
priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo kompletne zrušiť. Úplné
aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na
www.junioranginsoutez.cz a na
www.junioranginsutaz.sk na odkaze Pravidlá súťaže.
Účasť na súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť
v peniazoch.
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného
typu.
Prípadné námietky týkajúce sa priebehu súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať
elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy: info@junioranginsoutez.cz nebo
info@junioranginsutaz.sk v priebehu súťaže alebo najneskôr do 3 pracovných dní od
ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži a/alebo osoby konajúce v rozpore
s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že daná osoba sa aj
napriek vyššie uvedenému stala výhercom, napr. pokiaľ zašle za jeden produkt viac než
jednu registráciu, nemá nárok na výhru.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého
správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania (napr. zaslanie viacerých
registrácií k jednému produktu).
Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie
odporuje pravidlám webovej stránky.
Ak výherca nesplní stanovené podmienky alebo bude konať v rozpore s pravidlami, stráca
nárok na výhru. V takých prípadoch bude výhra postúpená ďalšiemu účastníkovi v poradí,
ktorý bude najbližšie šťastnej chvíľke alebo super šťastnej chvíľke.
Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou
na akcii. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie registrácie, uvedenie nesprávnych či
nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom,
alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy
vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií
mobilných operátorov alebo ich dostupnosťou pre účastníkov súťaže.
O akýchkoľvek námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ.
Účastníci súťaže môžu v prípade potreby využiť e-mailovú adresu
info@junioranginsoutez.cz alebo info@junioranginsutaz.sk
V Brne dňa 20. 8. 2018

