ŽABKA BUPI
UPRAVILA PRAVIDLÁ...

Žabka Bupi je veľmi smutná, pretože zistila, že medzi hlasy rodičov, ktorí poctivo hlasovali za škôlky, sa dostali aj hlasy,
ktoré boli zmanipulované. Nakoľko s takýmito falošnými hlasmi by bola súťaž nespravodlivá a nevieme zabrániť aby sa
neopakovali, rozhodli sme sa upraviť pravidlá súťaže, aby mohla každá škôlka súťažiť férovo.

Hlavnú výhru 3x Rozprávkový hrad:
Aby sme predišli špekulatívnym manipuláciám
s hlasmi a umožnili všetkým škôlkam mať
rovnakú šancu na výhru, 3 rozprávkové
hrady vyhrajú škôlky, ktoré VYLOSUJE
spomedzi všetkých súťažiacich škôlok NOTÁR.
Týmto spôsobom budú mať všetky škôlky malé aj veľ ké, férovú šancu vyhrať. Losovanie
prebehne 6. 12. 2018.
Pre opakujúce sa falošné hlasy je hlasovanie
na stránke pozastavené.
3x Špeciálna výhra:

Rozhodli sme udeliť 3 špeciálne výhry. Odmeníme tri
škôlky, ktoré vynaložili veľké úsilie a poctivo doteraz
hlasovali. Hlasy, ktoré boli zmanipulované odpočítame
a následne vyberieme z každej kategórie škôlku, ktorá
získala poctivým hlasovaním doteraz najviac hlasov.
Tieto škôlky získajú balíček kozmetiky BUPI v hodnote
100 €. Škôlky odmeníme po ukončení súťaže.
Ostatné výhry budeme odovzdávať podľa pôvodných pravidiel súťaže. Žabka Bupi chce súťažiť férovo a preto úpravou
losovania výhercov eliminuje akúkoľvek úmyselnú manipuláciu s jej súťažou.Veríme, že s radosťou budete s nami súťažiť ďalej.
S pozdravom
vaša žabka Bupi

VYHRAJTE ROZPRÁVKOVÝ HRAD
PRE VAŠU ŠKÔLKU

Zapojte sa do súťaže Rozprávkový karneval s Bupi
a získajte pre vašu škôlku rozprávkové výhry.
Pravidlá súťaže sú jednoduché:
Prihláste vašu škôlku do súťaže na web stránke
vyhraj.bupi.sk
zorganizujte si Bupi karneval
pošlite fotky
a vyhrajte.
Výhry sú rozprávkové:
Štartovacia výhra:
100x balíček Bupi kozmetiky pre vašu škôlku
Po prihlásení vašej škôlky pošleme prvým
100 škôlkam štartovací balíček s kozmetikou Bupi.

Hlavná výhra až pre 3 škôlky:
3x Rozprávkový hrad Bupi na váš dvor
Pripojte k vášmu profilu škôlky, ktorý vytvoríte
na web stránke, fotografie z rozprávkového
karnevalu Bupi a Rozprávkový hrad Bupi môže
vyhrať práve vaša škôlka.

Druhá výhra: 3x balíček kozmetiky Bupi pre vašu škôlku a darčeky pre deti,
ktoré deťom osobne prinesie živá princezná so žabkou Bupi

Najkreatívnejšie fotografie z karnevalu Bupi odmeníme 3-omi veľkými balíčkami kozmetiky Bupi s prekvapením
pre deti priamo od princezny a žabky Bupi, ktoré škôlky navštívia.

V našej súťaži teda môžete získať:
100x štartovací balíček kozmetiky Bupi pre vašu škôlku
Rozprávkový karneval Bupi plný zábavy pre detičky
3x rozprávkový hrad Bupi
3x balíček kozmetiky pre 3 najkreatívnejšie škôlky s osobnou návštevou rozprávkovej princezny
a žabky Bupi
Ako by mohol váš rozprávkový karneval s detičkami vyzerať ?:
• informujte rodičov o termíne konania karnevalu, aby mohli detičkám pripraviť masky podobné
postavičkám na produktoch Bupi (= zlatovláska, pirát, baletka, hasič, rytier, princezná, žabka)
• prezlečte deti do ich kostýmov, ktoré pripravili rodičia
• vystrihnite si vlastnú masku (korunku, hasičkú prilbu, pirátsku čiapku, pásku na oko, škrabošku,
či čelenku), ktorá sa hodí ku kostýmu škôlkara
• nakreslite si obľúbené rozprávkové postavičky
• zatancujte si spoločne na pesničky Bupi
• vymyslite a zahrajte si spoločnú rozprávkovú hru – akúkoľvek podľa fantázie detičiek a pani učiteľky
Všetky inšpirácie a materiály nájdete na www.bupi.sk
Ako postupovať, ak chcete vašu škôlku zapojiť ?
Prihláste vašu škôlku na web stránke vyhraj.bupi.sk
do súťaže o rozprávkový hrad Bupi čo najskôr,
aby ste mohli získať štartovací balíček.
Zorganizujte si v škôlke rozprávkový karneval, kde budú
detičky prezlečené za Bupi rozprávkové postavičky
a nahrajte fotografie z karnevalu na web stránku
vyhraj.bupi.sk do 5. 12. 2018.
Vyhlásenie víťazov prebehne 7. 12. 2018 a výherné škôlky
budeme kontaktovať.

Žabka Bupi a jej
rozprávkový kamaráti sa
tešia na množstvo krásnych
fotografií, ktoré nám
z vášho Rozprávkového
karnevalu pošlete.

Pravidlá Spotrebiteľských súťaží spoločnosti PALMA a.s.
1.

Preambula.

1.1.

Účelom týchto pravidiel spotrebiteľských súťaží spoločnosti PALMA a.s. (ďalej len „Pravidlá
súťaže“) je úprava všeobecných pravidiel všetkých spotrebiteľský súťaží, ktoré budú
prebiehať
na
webových
stránkach
spoločnosti
PALMA
a.s.:
www.bupi.sk
a/alebo www.vyhraj.bupi.sk (ďalej len „Spotrebiteľské súťaže“). Osobitné podmienky
konkrétnej Spotrebiteľskej súťaže bude upravovať oznámenie spoločnosti PALMA a.s.
o vyhlásení Spotrebiteľskej súťaže, uverejnené na ktorejkoľvek z vyššie uvedených webových
stránkach spoločnosti PALMA a.s. v sekcii pravidlá súťaže (ďalej len „Oznámenie“).

1.2.

Tieto Pravidlá súťaže môžu byť zmenené iba prostredníctvom osobitných písomných
dodatkov, pričom každý dodatok k Pravidlám súťaže musí byť zverejnený rovnakým
spôsobom ako samotné Pravidlá súťaže.

2.

Spotrebiteľské súťaže.

2.1.

Vyhlasovateľom a organizátorom Spotrebiteľských súťaží je spoločnosť PALMA a.s.; so
sídlom Račianska 76, 836 04 Bratislava; IČO: 46738924; zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5570/B (ďalej len „spoločnosť PALMA“).

2.2.

Spotrebiteľských súťaží sa môže zúčastniť ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov,
po predchádzajúcej registrácii na webovej stráne spoločnosti PALMA www.bupi.sk
a/alebo www.vyhraj.bupi.sk, alebo jednotlivé materské škôlky (ďalej len „webová stránka
PALMA“), pokiaľ táto bude súčasne spĺňať všetky podmienky uvedené v Pravidlách súťaže
a v príslušnom Oznámení (ďalej len „Súťažiteľ“ alebo „Súťažiaci“).

2.3.

Spotrebiteľské súťaže budú prebiehať na webovej stránke PALMA, kde budú uverejnené aj
konkrétne témy Spotrebiteľskej súťaže, v sekcii Súťaže. Dĺžka trvania každej Spotrebiteľskej
súťaže bude uvedená v Oznámení o vyhlásení konkrétnej Spotrebiteľskej súťaže.

2.4.

Podstatou každej Spotrebiteľskej súťaže prebiehajúcej na web stránke PALMA je zasielanie
fotografií alebo videí na aktuálnu tému Spotrebiteľskej súťaže uvedenej v Oznámení.

3.

Postup pri registrácii a pridávaní fotografií/videí

3.1.

Pridaniu fotografie alebo videa na tému konkrétnej Spotrebiteľskej súťaže predchádza
registrácia Súťažiteľa na webovej stránke PALMA prostredníctvom vyplnenia osobných
a/alebo iných identifikačných údajov Súťažiaceho do formulára pre registráciu (ďalej len
„Formulár“).

3.2.

V prípade, že je Súťažiteľom fyzická osoba/jednotlivec, do Formulára zadá nasledovné údaje:

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

Meno a priezvisko Súťažiteľa;
Miesto trvalého bydliska Súťažiteľa;
Email/ tel. kontakt Súťažiteľa;
Počet detí v rodine Súťažiteľa, ich vek spolu s dátum narodenia každého dieťaťa;

3.3.

V prípade, že je Súťažiteľom zástupca materskej škôlky, do Formulára zadá nasledovné
údaje:

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

Adresu materskej škôlky, ktorú Súťažiteľ zastupuje;
Ďalšiu kontaktnú osobu (okrem Súťažiteľa);
Email/ tel. kontakt danej materskej škôlky;
Počet tried a počet detí v materskej škôlke.

3.4.

Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností platí, že spoločnosť PALMA bude považovať
osobu, ktorá za materskú škôlku vyplnila Formulár za osobu, ktorá je bez ďalšieho oprávnená

materskú škôlku zastupovať pri všetkých úkonoch, vykonaných materskou škôlkou v zmysle
týchto Pravidiel súťaže resp. za osobu, ktorá zabezpečila všetky súhlasy dotknutých osôb
v zmysle Pravidiel súťaže.
3.5.

Po registrácii sa Súťažiteľ môže zúčastniť Spotrebiteľskej súťaže pridaním fotografie alebo
videa podľa témy konkrétnej Spotrebiteľskej súťaže na webovú stránku PALMA (ďalej len
„Fotografia alebo Video“), a to kliknutím do políčka odoslať v dolnej časti Formulára.
Súťažiteľ je oprávnený priložiť iba takú Fotografiu alebo Video, ktoré boli Súťažiteľom
zhotovené, či už prostredníctvom fotoaparátu, mobilného telefónu alebo kamery. Pridaním
Fotografie alebo Videa Súťažiteľ konkludentne prehlasuje a potvrdzuje, že je autorom pridanej
Fotografie alebo Videa, a že táto Fotografia alebo Video je pôvodné.

3.6.

V prípade, ak nie je Súťažiteľ autorom Fotografie alebo Videa, je povinný označiť jej autora
v časti doplňujúce informácie, a súčasne zabezpečiť súhlas tohto autora s
bezodplatným uverejnením dotknutej Fotografie alebo Videa na webovej stránke PALMA
(ďalej len „Súhlas autora“). V prípade ak Súťažiteľ Súhlas autora nepreukáže, spoločnosť
PALMA Fotografiu alebo Video neuverejní.

3.7.

Pravidlá súťaže sa primerane použijú aj na iné predmety práv duševného vlastníctva, ktoré
priamo a/alebo nepriamo súvisia s uverejnením Fotografií a Videí Súťažiteľov na internetovej
stránke spoločnosti PALMA.

4.

Podmienky zverejnenia fotografií a videí.

4.1.

Fotografie a Videá budú na webovej stránke PALMA zverejnené/zobrazené po odsúhlasení
administrátorom portálu, najneskôr do (3) troch pracovných dní odo dňa ich pridania. Za
účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností platí, že spoločnosť PALMA si vyhradzuje právo
rozhodnúť, podľa vlastného uváženia, o udelení/neudelení súhlasu na zverejnenie Fotografie
alebo Videa na svojej internetovej stránke, a to najmä s ohľadom na tému konkrétnej
Spotrebiteľskej súťaže. Súhlas na zverejnenie Fotografie alebo Videa môže byť kedykoľvek
odopretý/odmietnutý.

4.2.

Spoločnosť PALMA týmto upozorňuje Súťažiteľov, že na jej internetových stránkach nebudú
zverejnené žiadne Fotografie alebo Videá, ktoré svojím obsahom nekorešpondujú s danou
témou Spotrebiteľskej súťaže, alebo ktoré sa podľa názoru spoločnosti PALMA priečia
základným princípom morálky a pravidlám etiky a/alebo budú v rozpore s platnými predpismi.
Vylúčené budú i také Fotografie alebo Videá, ktoré budú obsahovať prvky otvorenej alebo
skrytej reklamy produktov s výnimkou vybraných produktov spoločnosti PALMA.

4.3.

Vyplnením Formulára a pridaním Fotografie alebo Videa na webovú stránku PALMA Súťažiteľ
konkludentne prehlasuje a potvrdzuje, že je autorom zaslanej Fotografie alebo Videa a že jej
zverejnením na webovej stránke PALMA a/alebo Facebookovej stránke Bupi Žabka resp.
akejkoľvek inej facebookovej stránke spoločnosti PALMA (ďalej len „facebooková stránka
PALMA“) nebudú porušené autorské a/alebo akékoľvek iné práva tretích osôb v zmysle
predpisov platných na území Slovenskej republiky a Európskej únie (ďalej len „platné
predpisy“). Spoločnosť PALMA nezodpovedá za obsah Fotografií a Videí pridaných
Súťažiteľom. Ak Súťažiteľ nie je autorom Fotografie alebo Videa, platí postup v zmysle bodu
3.7 týchto Podmienok.

4.4.

Zaslaním Fotografie alebo Videa Súťažiteľ súčasne udeľuje spoločnosti PALMA bezodplatne
po dobu zverejnenia Fotografie alebo Videa nevýhradný súhlas (licenciu) na neobmedzené
použitie Fotografie a Videa, a to na:

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.

vyhotovovanie rozmnoženiny Fotografie alebo Videa;
zverejnenie Fotografie alebo Videa;
na verejné rozširovanie Fotografie alebo Videa;
na spracovanie Fotografie alebo Videa;
na zaradenie Fotografie alebo Videa do súborného diela; a
na verejné vystavenie Fotografie alebo Videa.

4.5.

Súťažiteľ pridaním Fotografie alebo Videa na webovú stránku PALMA ďalej prehlasuje, že si
je plne vedomí a súhlasí s tým, že Fotografia alebo Video bude na webovej stránke PALMA
a facebookovej stránke PALMA prístupná všetkým užívateľom internetu bezodplatne. Pri
zverejnených Fotografiách a Videách bude vždy uvedené meno Súťažiteľa/ autora.

4.6.

Ak sa na zaslanej Fotografii alebo Videu nachádzajú obrazové snímky, obrazové a/alebo zvukové
záznamy fyzickej osoby odlišnej od osoby Súťažiteľa, Súťažiteľ odoslaním Fotografie a/alebo
Videa spoločnosti PALMA potvrdzuje, že získal od tejto fyzickej osoby povolenie na bezodplatné
použitie jej obrazového snímku, obrazového a/alebo zvukového záznamu pre účely Spotrebiteľskej
súťaže, pričom spoločnosť PALMA je oprávnená tieto snímky a záznamy uchovávať pre potreby
Spotrebiteľskej súťaže, ako aj ich uchovávať počas nevyhnutne nutného obdobia, maximálne však
do (2) dvoch rokov od skončenia Spotrebiteľskej súťaže alebo do okamihu odvolania tohoto
súhlasu. Odvolaním tohto súhlasu stráca Súťažiteľ právo na účasti v Spotrebiteľskej súťaži,
vrátane práva na odmenu.

4.7.

V prípade ak je súčasťou Fotografie alebo Videa obrazová podobizeň alebo zvukovo-obrazový
záznam fyzickej osoby mladšej ako 18 rokov, Súťažiaci odoslaním dotknutej Fotografie alebo
Videa potvrdzuje, že je zákonným zástupcom tejto maloletej osoby v zmysle zákona 36/2005 Z.z.
o rodine v znení neskorších predpisov, a súčasne týmto udeľuje spoločnosti PALMA v súlade
s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších
predpisov súhlas na použite a uchovávanie podobizní, a zvukovo-obrazových záznamov maloletej
osoby na účely Spotrebiteľskej súťaže. V prípade ak Súťažiaci nie je zákonným zástupcom
dotknutej maloletej osoby, Súťažiaci zaslaním Videa alebo Fotografie spoločnosti PALMA
potvrdzuje a zodpovedá zato, že získal od zákonného zástupcu tejto maloletej osoby súhlas na
použite a uchovávanie podobizní, a zvukovo-obrazových záznamov maloletej osoby na účely
Spotrebiteľskej súťaže.

5.

Požiadavky/ parametre pre zverejňované Fotografie a Videa

5.1.

Súťažitelia pridávajú Fotografie alebo Videá tak, aby zaslané/pridané Fotografie alebo Videá
spĺňali nasledovné parametre:

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

Fotografie môžu byť zaslané v formátoch JPG, PNG, GIF, ZIP;
Fotografie môžu mať maximálnu veľkosť 2MB;
Fotografie musia mať minimálne rozmery 156 x153 px, pričom tieto rozmery platia na všetky
súbory vo formátoch JPG, PNG, GIF;

5.2.

V prípade, ak zaslané Fotografie alebo Videá nebudú spĺňať parametre v zmysle bodu 5.1
vyššie, vyhradzuje si spoločnosť PALMA právo upraviť Fotografie alebo Videá tak, aby mohli
byť z technického hľadiska čo možno najjednoduchšie zverejnené.

6.

Podmienky Spotrebiteľských súťaží a ich vyhodnocovanie.

6.1.

Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že bez predchádzajúcej registrácie v zmysle
Pravidiel súťaže a Oznámenia konkrétnej Spotrebiteľskej súťaže nebude zaradený do
Spotrebiteľskej súťaže.

6.2.

Každá Spotrebiteľská súťaž bude vyhodnocovaná spoločnosťou PALMA prostredníctvom
komisie zloženej zo zástupcov spoločnosti PALMA

6.3.

Podmienky vyhodnotenia konkrétnej Spotrebiteľskej súťaže, ako aj určenie výhry pre
víťaza/víťazov konkrétnej Spotrebiteľskej súťaže budú uvedené v Oznámení o vyhlásení
príslušnej Spotrebiteľskej súťaže.

6.4.

Vyhodnotenie každej Spotrebiteľskej súťaže prebehne najneskôr do 10 dní od jej ukončenia.

6.5.

Vyhodnotenie každej Spotrebiteľskej súťaže bude následne zverejnené na webovej stránke
PALMA , a to najskôr do 10 dní od ukončenia Spotrebiteľskej súťaže.

6.6.

Výhry budú víťazom jednotlivých Spotrebiteľských súťaží oznámené do 15 dní po ukončení
každej Spotrebiteľskej súťaže a následne bude spoločne dohodnutý termín, v ktorom budú
výhry zrealizované. V prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany Súťažiteľa na realizáciu
výhier vo vzájomne dohodnutom termíne, prepadajú tieto výhry bez možnosti ich náhrady.

6.7.

Výhry v Spotrebiteľskej súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha
nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky budú hradené
samotným výhercom.

7.

Podmienky ochrany osobných údajov.

7.1.

Registráciou Súťažiaceho na webovej stránke PALMA prostredníctvom vyplnenia a odoslania
Formulára (ďalej len „registrácia“), vyjadruje Súťažiaci dobrovoľne svoj výslovný súhlas v
súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s:

7.1.1.
7.1.2.

Pravidlami súťaže;
s uchovaním osobných údajov Súťažiaceho (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko,
adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, obrazová snímka, zvukovo-obrazový záznam) pre
potreby vyhodnotenia Spotrebiteľskej súťaže, a s archiváciou osobných údajov Súťažiaceho
počas nevyhnutne nutného obdobia, maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do
odvolania tohoto súhlasu;
so spracúvaním osobných údajov Súťažiaceho v rozsahu poskytnutých osobných údajov a s
ich zaradením do databázy spoločnosti PALMA ako prevádzkovateľa a s ich prípadným
spracúvaním prostredníctvom sprostredkovateľa ako tretej strany;
so zasielaním informačných mailov týkajúcich sa príslušnej Spotrebiteľskej súťaže;
s prípadným zverejnením osobných údajov Súťažiacich v rozsahu meno, priezvisko a mesto
(obec) na výhernej listine, so spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu: meno,
priezvisko, adresa.

7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.

7.2.

Podmienkou účasti Súťažiaceho v Spotrebiteľskej súťaži je okrem registrácie v zmysle bodu
7.1 týchto Pravidiel súťaže, aj zaslanie riadne vyplneného súhlasu s poskytnutím osobných
údajov tretím stranám na mailovú adresu spoločnosti PALMA vyhrajsbupi@bupi.sk. Vzor tohto
súhlasu tvorí Prílohu č.1 týchto Pravidiel súťaže (ďalej len „Súhlas“). V prípade nezaslania
Súhlasu sa Súťažiaci nestane účastníkom spotrebiteľskej súťaže, a všetky ním zaslané
osobné údaje budú bezodkladne zničené.

7.3.

Osobné údaje sa budú spracovávať, uchovávať a používať len pre potrebu Spotrebiteľskej
súťaže. Osobné údaje sa spracúvajú najmä na evidenciu Súťažiacich, v období od ich
poskytnutia v rámci Spotrebiteľskej súťaže až do vyhlásenia výsledkov Spotrebiteľskej
súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však 2 roky od ich
poskytnutia. Osobné údaje sa od Súťažiteľa získavajú na základe súkromnej e-mailovej
správy. Osobné údaje Súťažiteľa sa budú spracúvať vo vyššie uvedenom rozsahu v
elektronickej databáze spoločnosti PALMA, popr. spracovateľom, s ktorým spoločnosť PALMA
uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme.

7.4.

Ak Súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení Spotrebiteľskej súťaže,
môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané
prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: marketing@palma.sk
Odvolaním svojho súhlasu však Súťažiteľ stráca nárok na výhru a/alebo účasť v
Spotrebiteľskej súťaži, pričom všetky jeho osobné údaje budú bezodkladne zničené.

7.5.

V prípade, ak sú súčasťou zaslaných Fotografií alebo Videí osobné údaje iných fyzických
osôb ako osoby Súťažiteľa, Súťažiteľ zaslaním týchto Fotografií alebo Videí do spotrebiteľskej
súťaže vyhlasuje a ubezpečuje spoločnosť PALMA, že disponuje súhlasom tejto inej fyzickej
osoby na uchovanie a spracovanie jej osobných údajov spôsobom, v rozsahu a pre účely
uvedené v týchto Pravidlách súťaže. Ak sa preukáže opak, Súťažiteľ ihneď prestáva byť
účastníkom Spotrebiteľskej súťaže, a všetky ním odoslané osobné údaje inej fyzickej osoby

budú bezodkladne zničené. Dodatočným odvolaním tohto súhlasu stráca Súťažiteľ právo na
výhru a účasť v Spotrebiteľskej súťaži, a osobné údaje dotknutej fyzickej osoby budú
bezodkladne zničené.
7.6.

V prípade ak sú súčasťou Fotografie alebo Videa osobné údaje fyzickej osoby mladšej ako 16
rokov platí nasledovné:

7.6.1.

Ak je Súťažiaci zákonným zástupcom tejto maloletej osoby v zmysle zákona č. 36/2005 Z.z.
o rodine v znení neskorších predpisov, Súťažiaci zaslaním dotknutej Fotografie alebo Videa
udeľuje spoločnosti PALMA v súlade s ustanovením § 13 ods.1 písm. a) a v súlade s
ustanovením § 15 ods.1 zákona OOÚ súhlas na uchovania a spracovanie osobných údajov
maloletej osoby spôsobom, v rozsahu a na účely uvedené v týchto Pravidlách súťaže. Tento
súhlas je Súťažiaci povinný osobitne vyjadriť aj odoslaním súhlasu v zmysle bodu 7.2 týchto
Pravidiel súťaže;

7.6.2.

Ak Súťažiaci nie je zákonným zástupcom maloletej osoby v zmysle zákona č. 36/2005 Z.z.
o rodine v znení neskorších predpisov, Súťažiaci odoslaním dotknutej Fotografie alebo Videa
vyhlasuje a ubezpečuje spoločnosť PALMA, že disponuje súhlasmi všetkých zákonných
zástupcov týchto maloletých osôb na uchovanie a spracovanie osobných údajov maloletej
osoby vydaných v súlade s ustanovením § 13 ods.1 písm. a) a ustanovením § 15 ods.1
zákona OOÚ, v rozsahu a na účely uvedené v týchto Pravidlách súťaže. Ak sa preukáže
opak, Súťažiteľ prestáva byť ihneď účastníkom Spotrebiteľskej súťaže, a všetký ním odoslané
osobné údaje maloletých osôb budú bezodkladne zničené. Súčasne dodatočným odvolaním
tohto súhlasu stráca Súťažiteľ právo na výhru a účasť v Spotrebiteľskej súťaži, a osobné
údaje dotknutých maloletých osôb budú bezodkladne zničené.

7.7.

Spoločnosť PALMA súčasne informuje všetkých Súťažiacich uvedených v bode 7.5 a 7.6
týchto Pravidiel súťaže, že porušenie povinností v zmysle týchto bodov prestavuje závažné
porušenie ustanovení zákona OOÚ, a dotknutý Súťažiaci bude v plnom rozsahu znášať všetky
následky vzniknuté v dôsledku tohto porušenia.

8.

Práva Súťažiaceho v súvislosti s ochranou osobných údajov.

8.1.

V súlade s ustanovením § 21 zákona OOÚ má Súťažiaci právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Súťažiaci má zároveň
právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na
obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že
spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s
ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt bude mať
ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu
osobných údajov.

8.2.

Súťažiaci má súčasne v zmysle článkov 12–23 Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), 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. Súťažiaci 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.

8.3.

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.
8.4.

Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na
prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu:
marketing@palma.sk .Uvedený súhlas môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za
písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty t.j.
doručením e-mailu na adresu marketing@palma.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.

9.

Záverečné ustanovenia.

9.1.

V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyššie uvedených prehlásení Súťažiteľa preukáže ako
nepravdivé, bude Súťažiteľ vylúčený zo Spotrebiteľskej súťaže a súčasne bude zodpovedať
za prípadné porušenia právnych predpisov a/alebo za zásah do práv alebo oprávnených
záujmov tretích osôb. Súťažiteľ zároveň vyplnením Formulára v zmysle ustanovenia § 725
zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
vyhlasuje, že spoločnosť PALMA odškodní za akékoľvek škody/straty/ujmy, ktoré vzniknú
spoločnosti PALMA v dôsledku porušenia akýchkoľvek povinností Súťažiteľa v zmysle týchto
Pravidiel súťaže.

9.2.

Výsledky každej Spotrebiteľskej súťaže, ktoré budú spoločnosťou PALMA zverejnené v súlade
s týmito Pravidlami súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie,
že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve a nie sú oprávnení
požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Spoločnosť PALMA nenesie žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.

9.3.

Spoločnosť PALMA je oprávnená vylúčiť ktoréhokoľvek zo Súťažiacich z ktorejkoľvek
Spotrebiteľskej súťaže v prípade, že by tento Súťažiaci porušoval pravidlá, alebo bol z tejto
činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla
Súťažiacemu vzniknúť. Ďalej si spoločnosť PALMA vyhradzuje právo vylúčiť z ktorejkoľvek
Spotrebiteľskej súťaže každého Súťažiaceho, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru
podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo
poškodiť dobré meno spoločnosti PALMA.

9.4.

Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa ktorejkoľvek Spotrebiteľskej
súťaže, ktorýchkoľvek pravidiel Spotrebiteľskej súťaže, či akýchkoľvek nárokov v súvislosti
s účasťou v ktorejkoľvek Spotrebiteľskej súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko
spoločnosti PALMA.

9.5.

Súťažiteľ týmto ďalej berie ne vedomie, že spoločnosť PALMA si vyhradzuje právo v prípade
potreby tieto Podmienky jednostranne meniť alebo úplne nahradiť.

9.6.

Vzťahy vzniknuté medzi Súťažiteľom a spoločnosťou PALMA sa spravujú týmito Podmienkami
a platnými predpismi.

9.7.

Tieto Podmienky sú spísané v dvoch vyhotoveniach a sú zverejnené na internetovej stránke
spoločnosti PALMA: vyhraj.bupi.sk

9.8.

Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Podmienok v sídle
spoločnosti PALMA.

9.9.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto Pravidiel súťaže je vzor súhlasu s poskytnutím osobných
údajov tretím stranám, ktorý tvorí Prílohu č.1 týchto Pravidiel súťaže.

V Bratislave, dňa 9.10.2018
PALMA a.s.
Vyhlasovateľ súťaže

Príloha č. 1 nájdete na ďalšej strane

Súh la s Ɛ po skytovan ím o sobných úda jov  tret ím str anám 


ǀzmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov aŽǌŵĞŶĞĂdoplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) ačl. 6 ods. 1 písm. a) Ŷariadenia Európskeho parlamentu aƌĂĚǇ
;EÚ) 2016/679 oochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov aŽvoľnom pohybe takýchto
údajov (ďalej len „Nariadenie“)

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
dŝƚƵů͕ŵĞŶŽĂƉƌŝĞǌǀŝƐŬŽ͕dátum narodenia͕ĂĚƌĞƐĂ;súťažiaciͿ

^poločnostiW>DĂ͘Ɛ͕͘Račianska 76, 836 04 Bratislava͕IČO: 46738924 ;ďalej len „prevádzkovateľ“Ϳ
udeľujem svoj dobrovoľný avýslovný súhlas sposkytovaním ŵŽũŝĐŚ osobnýĐŚ údajov͕ ǌa účelom
spracovania osobných údajov Súťažiaceho vspotrebiteľskej súťaži vƌŽǌƐĂŚƵ ƚŝƚƵů͕ŵĞŶŽ͕ƉƌŝĞǌǀŝƐŬŽ͕
dátum narodenia, ĂĚƌĞƐĂƐich prípadným spracúvaním prostredníctvom tretej strany͘Osobné údaje
sa budú spracúvať maximálne 2 roky od skončenia súťaže.

Spoločnosti, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté sú:

W>DĂ͘Ɛ͕͘Račianska 76, 836 04 Bratislava͕IČO: 46738924

Súhlasím 
☐

Nesúhlasím
☐



Som si vedomý, že vyššie udelený súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať na základe
mojej písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa, alebo emailom na adresu: ŵĂƌŬĞƚŝŶŐΛƉĂůŵĂ͘ƐŬ͘
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred
jeho odvolaním. Súčasne prehlasujem, že som bol informovaný podľa § 19 a §20 ákona ačl.13 aϭϰ
EĂƌŝĂĚĞŶŝĂŽprávach a informáciách týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov.


s͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘........ , dňa:









ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ







WŽĚƉŝƐsúťažiaceho




