Pravidlá reklamnej a propagačnej súťaže
„Navar s Karičkou a vyhraj!“
Termín konania súťaže: od 1.5.2017 00 hodín 01 minúta do 18.6.2017 23 hodín 59 minút vrátane
Organizátor súťaže:

Syráreň Bel Slovensko, a. s.
Lastomírska 1, 071 01 Michalovce
IČO: 31 651 321
zap. v OR OS KE I, v odd. Sa vo vložke č. 238/V

1. Spoločnosť Syráreň Bel Slovensko, a. s., ako organizátor súťaže uvádza reklamnú a propagačnú
súťaž „Navar s Karičkou a vyhraj“ podľa týchto pravidiel (ďalej len ako „štatút“) ako súčasť
reklamnej a propagačnej kampane s cieľom podporiť záujem spotrebiteľov o potravinárske
výrobky obchodnej značky „Karička“.
2. Reklamnej a propagačnej súťaže „Navar s Karičkou a vyhraj“ (ďalej len súťaž) sa môže zúčastniť
každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá
najneskôr dňa 1.5.2017 dovŕšila 18 rokov.
3. Z účasti v súťaži sú vylúčené právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia.
4. Súťaže sa nesmú zúčastniť :
a) zamestnanci organizátora súťaže,
b) podnikatelia spolupracujúci s organizátorom súťaže na príprave, organizovaní a zabezpečení
súťaže,
c) zamestnanci, členovia orgánov alebo spoločníci osôb uvedených v písm. a) alebo b) vyššie,
d) osoby blízke osobám uvedeným v písm. a), b) alebo c) podľa § 116 Občianskeho zákonníka.
Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, tak nárok tejto osoby (výhercu)
na výhru nevzniká. Výhra sa tejto osobe (výhercovi) neodovzdá, táto osoba (výherca) bude zo
súťaže vylúčená a predmetná výhra bude následne odovzdaná ďalšiemu účastníkovi súťaže
(náhradníkovi výhercu) v poradí určenom podľa tohto štatútu.
5. Súťaže sa zúčastní fyzická osoba podľa bodu 2 až 4 tohto štatútu (ďalej len účastník súťaže),
ktorá v termíne konania súťaže odo dňa 1.5.2017 do dňa 18.6.2017 vrátane, splní súčasne všetky
nasledovné podmienky účasti v súťaži:
a) Vyplní na webovej stránke www.receptyzosrdca.sk všeky povinné polia označené symbolom
hviezdy (*) a súčasne označí polia, „Súhlasím s pravidlami súťaže“ a „Súhlasím so
spracovaním osobných udajov“ a takto vyplnený formulár odošle kliknutím na tlačidlo „Odoslať
recept“,
b) Receptom sa pre účely tejto súťaže považuje návod na prípravu jedla, ktorý obsahuje
ingrediencie a postup realizácie receptu.
c) Žrebovanie v súťaži je rozdelené na 7 súťažných kôl / týždňov a zoznam výhercov bude
uverejnený vždy v nasledujúcom týždni v stredu na web stránke www.receptyzosrdca.sk.:

1. Týždeň 1. 5. až 7. 5. vrátane (výhercovia uverejnení do 10. 5. 2017)
2. Týždeň 8. 5. až 14. 5. vrátane (výhercovia uverejnení do 17. 5. 2017)
3.
4.
5.
6.
7.

Týždeň 15. 5. až 21. 5. vrátane (výhercovia uverejnení do 24. 5. 2017)
Týždeň 22. 5. až 28. 5. vrátane (výhercovia uverejnení do 31. 5. 2017)
Týždeň 29. 5. až 4. 6. vrátane (výhercovia uverejnení do 7. 6. 2017)
Týždeň 5. 6. až 11. 6. vrátane (výhercovia uverejnení do 14. 6. 2017)
Týždeň 12. 6. až 18. 6. vrátane (výhercovia uverejnení do 21. 6. 2017)

Ak sa súťažiaci zapojí do súťaže aspoň raz, odvtedy je v každom ďalšom žrebovaní až do
ukončenia súťaže, pokiaľ už nebol vylosovaný. V každej kategórii výhier môže byť súťažiaci
vyžrebovaný len raz.
Výhry budú odovzdané výhercom najneskôr do 31. 7. 2017 vrátane.
d) Organizátor súťaže má právo, nie je však povinný, recept prihlásený do súťaže uverejniť na
webovej stránke www.receptyzosrdca.sk
e) Uverejnenie receptu je podmienené internými kritériami určenými organizátorom súťaže,
ktoré nie je povinný zverejňovať ani inak formulovať.
6. Opakované splnenie podmienok účasti v súťaži podľa bodu 5 tohto štatútu zo strany jedného
účastníka súťaže a na základe toho, jeho opakované zaradenie do súťaže je dovolené a zvyšuje
jeho šancu na výhru v súťaži.
7. Obsah poskytnutý účastníkom súťaže považuje Organizátor súťaže za duševné vlastníctvo
účastníka súťaže. Odoslaním receptu účastník súťaže prehlasuje a potvrdzuje, že je autorom
pridaného receptu alebo článku a/alebo zaslanej fotografie a že ich zverejnením na stránke
www.receptyzosrdca.sk nebudú porušené autorské práva tretích osôb v zmysle zákona 185/2015
Z. z. Autorský zákon. Organizátor súťaže nezodpovedá za obsah receptov, článkov alebo
fotografií dodaných účastníkom súťaže.
8. Bod 7 týchto Podmienok súťaže sa primerane použije aj na iné predmety práv duševného
vlastníctva, ktoré priamo a/alebo nepriamo súvisia s uverejnením fotografií, receptov, alebo iných
podkladov dodaných účastníkmi súťaže.
9. Vykonaním úkonov v podľa bodu 5 a) udeľuje účastník súťaže bezodplatnú, územne a časovo
neobmedzenú nevýhradnú licenciu na zverejnenie, verejné rozširovanie, spracovanie, na
zaradenie do súborného diela a na verejné vystavenie odoslaných receptov a fotografií.
Účastník súťaže ďalej prehlasuje, že si je plne vedomý a súhlasí s tým, že ním dodané recepty
budú na stránke www.receptyzosrdca.sk prístupné všetkým užívateľom internetu bezodplatne.
10. V prípade, že sa ktorékoľvek z vyššie uvedených prehlásení Účastníka súťaže preukáže ako
nepravdivé, bude účastník súťaže zodpovedný za prípadné porušenia zákona alebo za zásah do
práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb. Účastník súťaže súčasne vyplnením Formulára v
zmysle ustanovenia § 725 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“) vyhlasuje, že spoločnosť BEL odškodní za akékoľvek škody/straty/ujmy,
ktoré vzniknú spoločnosti BEL v dôsledku porušenia akýchkoľvek povinností Súťažiaceho v
zmysle týchto Pravidiel.
11. Všetci účastníci súťaže, ktorí v termíne konania súťaže splnili podmienky účasti v súťaži podľa
bodu 5 tohto štatútu, budú zaradení do súťaže. Každý súťažný týždeň (spolu 6 týždňov) sa hrá
o nasledovné výhry:
a) týždenne 5 účastníkov súťaže určených náhodným výberom (žrebovaním) podľa tohto
štatútu obdrží (vyhrá v súťaži) vecnú výhru:
Kuchynský riad od spoločnosti Tescoma v hodnote 269€ s DPH
b) týždenne 10 účastníkov súťaže určených náhodným výberom (žrebovaním) podľa tohto
štatútu obdrží (vyhrá v súťaži) vecnú výhru:
Vysoko kvalitná panvica s indukčným dnom z nehrdzavejúcej ocele v hodnote 35,30€

c) týždenne 20 účastníkov súťaže určených náhodným výberom (žrebovaním) podľa tohto
štatútu obdrží (vyhrá v súťaži) vecnú výhru:
Kniha Recepty zo srdca v hodnote 10€
Bonus:
Najlepšie recepty môžu byť vybraté na uverejnenie na Facebooku Karička naša slovenská,
prípadne spracované do videozáznamu podľa požiadaviek a podmienok organizátora súťaže,
ktoré nie je povinný zverejňovať.
O prípadnom vybratí receptu na zverejnenie bude súťažiaci informovaný prostredníctvom
Facebooku alebo emailu.
Každý výherca bude podľa tohto štatútu o svojej výhre informovaný, zo strany organizátora
súťaže, prostredníctvom poštovej zásielky alebo e-mailom/telefonicky/sms správou.
Každá vecná výhra v tejto súťaži bude odovzdaná (doručená) príslušnému výhercovi zo strany
organizátora súťaže prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej zásielky zaslanej na adresu
výhercu a na náklady organizátora súťaže.
Organizátor nezodpovedá za stratu, poškodenie, znehodnotenie zásielky počas prepravy.
12. Ak účastník súťaže nesplní riadne, včas a súčasne všetky podmienky účasti v súťaži a riadne
a včas všetky podmienky na odovzdanie výhry podľa tohto štatútu, nemá nárok na odovzdanie
výhry a bude z účasti v súťaži vylúčený.
13. Tento štatút je prístupný spotrebiteľskej verejnosti na internetovej stránke www.receptyzosrdca.sk
alebo na vyžiadanie. Výhercovia v tejto súťaži (v rozsahu meno, priezvisko a adresa bydliska –
len mesto) budú zverejnení na uvedenej internetovej stránke, za dodržania uvedených
podmienok.
14. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo, kedykoľvek počas termínu konania súťaže zmeniť tento
štatút a podmienky súťaže v ňom obsiahnuté a to predovšetkým, nie však výlučne, termín konania
súťaže, t.j. začiatok a koniec súťaže. Všetky zmeny štatútu podľa tohto bodu organizátor súťaže
zverejní a sprístupní verejnosti.
15. Počas termínu konania súťaže je zo strany organizátora súťaže zabezpečená ochrana osobných
údajov účastníkov súťaže a to v plnom rozsahu.
16. Ustanovenia tohto štatútu, prevádzkovanie, samotný priebeh, ukončenie a vyhodnotenie
výsledkov súťaže sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
17. V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z. z., sú prijaté výhry v hodnote
neprevyšujúcej 350,-EUR oslobodené od dane z príjmov.
18. V prípade, že si výherca vecnej ceny výhru neprevezme v príslušnej lehote po jej uložení na pošte,
nárok výhercu na cenu zaniká a cena prepadá v prospech Organizátora. Výherca nemá v takom
prípade voči Organizátorovi žiadny nárok na akúkoľvek náhradu či kompenzáciu ceny.
19. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie výhier súdnou cestou je
vylúčené.
20. Účastníci súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im
vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

21. Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci bezplatný súhlas so spracovaním údajov v rozsahu meno,
priezvisko, adresa, PSČ, mesto, telefónne číslo, e-mail spoločnosti SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO
a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, IČO: 31 651 321, zapísanej v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Košice I., oddiel Sa, vložka 238/V ako prevádzkovateľovi, a s ich
prípadným spracovaním prostredníctvom sprostredkovateľa, na účely realizácie súťaže a
odovzdania výhier - tento súhlas je udelený na dobu konania súťaže a odovzdávanie výhier. Podľa
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ďalej tiež prevádzkovateľ týmto informuje
účastníka súťaže o tom, že spracovanie osobných údajov bude vykonávané v priestoroch
prevádzkovateľa automatizovane prostredníctvom prostriedkov výpočtovej techniky. Osobné
údaje budú sprístupnené aj príslušným zamestnancom prevádzkovateľa, ktorí takéto údaje
potrebujú k svojej práci. Účastník súťaže má podľa zákona č. 122/2013 Z.z. ďalej právo, ak zistí
alebo sa bude domnievať, že prevádzkovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore
s týmto zákonom (i) požiadať o vysvetlenie, (ii) požadovať, aby odstránil takto vzniknutý stav
(najmä blokovaním, prevedením opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov). Ak bude
žiadosť uznaná za oprávnenú, má prevádzkovateľ povinnosť bezodkladne odstrániť chybný stav.
Ak požiada účastník súťaže (subjekt údajov) v rámci svojho práva na prístup k osobným údajom
o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je prevádzkovateľ povinný túto informáciu
bez zbytočného odkladu odovzdať s tým, že má právo za poskytnutie informácie požadovať
primeranú úhradu neprevyšujúcu materiálne náklady spojené so zhotovením kópií, so
zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácií dotknutej osobe. Poskytnutie
osobných údajov sa uskutočňuje dobrovoľne a účastník súťaže môže svoj súhlas s ich
spracovaním bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa odvolať. Všetky doručené emaily
budú uchované po dobu 2 mesiacov po skončení súťaže a výherné emaily po dobu 1 roka po
skončení súťaže. Po týchto termínoch budú všetky emaily vymazané.
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR.
V Bratislava, dňa 25. 4. 2017
Organizátor: Syráreň Bel Slovensko, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce

