Pravidlá spotrebiteľskej súťaže Vyhraj lístky na festival Pohoda
alebo 1 z 50 ks lazy bagov s produktami Bambino
(ďalej len „štatút“).
Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k
spotrebiteľom - súťažiacim. Výňatky z tohto štatútu alebo skrátené pravidlá súťaže uvedené na
reklamných a propagačných materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými
pravidlami tejto súťaže.
1. Usporiadateľ súťaže
1.1. Usporiadateľom Spotrebiteľskej súťaže Vyhraj lístky na festival Pohoda alebo 1 z 50 ks lazy
bagov Bambino(ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Savencia Fromage & Dairy SK, a.s., so sídlom 1.mája
124, 03180 Liptovský Mikuláš, IČO: 34 120 149, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
Oddiel: Sa Vložka č.: 10777/L (ďalej len „Usporiadateľ“).

2. Organizátor súťaže
2.1. Organizátorom súťaže je spoločnosť The RightOne s. r. o., so sídlom Zlonínska 579, 250 65 Bašť,
Česká republika, IČO: 016 08 363, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel
C, vložka 209083 a spoločnosť THIS IS LOCCO s. r. o., so sídlom Sibírska 1598/15, 831 02 Bratislava,
Slovensko, IČO: 44 908 849, zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.60271/B (ďalej len
„Organizátor“).

3. Termín a miesto konania súťaže
3.1. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“) v termíne
od 1.5.2018 do 24.6.2018 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“).

4. Účastníci súťaže
4.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území
Slovenskej republiky, ktorá najneskôr v deň zahájenia súťaže dovŕšila 18 rokov (ďalej len
„účastník“).
4.2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa súťaže a Organizátora súťaže, ako aj osoby im
blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom
stane osoba, ktorá je zamestnancom Usporiadateľa alebo Organizátora alebo osoba im blízka,
výhra nebude odovzdaná. Rovnako nebude výhra odovzdaná v prípade, že Usporiadateľ alebo
Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého
konania zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi
k získaniu výhry. Toto rozhodnutie Usporiadateľa alebo Organizátora je konečné bez možnosti
odvolania.

5. Princíp a podmienky súťaže
5.1. Účastník sa zapojí do súťaže tak, že v dobe a mieste konania súťaže splní súčasne všetky nasledovné
podmienky účasti v súťaži:

a) zakúpi si v ktorejkoľvek maloobchodnej prevádzke na území Slovenskej republiky minimálne 1
výrobok Bambino. Výrobky zaradené do súťaže:
EAN ks

VÝROBOK

Netto váha ks
v gramoch

BAMBINO
8 586 000 040 052
8 586 000 041 554
8 586 000 042 827
8 586 000 042 865
5 997 684 509 460
8 595 236 903 109
8 595 236 903 161
5 997 684 509 491
8 595 236 903 307
8 595 236 903 321
8 595 236 903 314

BAMBINO
BAMBINO výhodné rodinné balenie 3x100g
BAMBINO Maxi duopack 2x150g
BAMBINO Maxi
BAMBINO Originál - round UHT
BAMBINO so šunkou
BAMBINO s parenicou
BAMBINO Originál -round UHT
Bambino Originál 150g – hranaté
Bambino so šunkou 150 g – hranaté
Bambino Originál 200g – hranaté

100
300
300
150
140
140
140
280
150
150
200

b) nahrá obsah (fotku/video) s akýkoľvek zaujímavým momentom/situáciou alebo zážitkom,
v ktorom sa objaví aj produkt Bambino.
c) nahrá fotku vo formáte JPG, JPEG, PNG v maximálnej veľkosti 4 MB alebo video video do
komentára súťažného postu na Facebookový profil značky Bambino (adresa:
www.facebook.com/nasebambino).

5.2. Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže opakovane t.j. viackrát, vždy ale s novým jedinečným
videom alebo fotografiou nahratou na adresu www.facebook.com/nasebambino. Účastník môže
počas doby konania súťaže vyhrať iba jednu výhru.
5.3. Pre účely tejto súťaže sa fotografiou alebo videozáznamom s akýkoľvek zaujímavým
momentom/situáciou alebo zážitkom, v ktorom sa objaví aj produkt Bambino rozumie súťažné
dielo (ďalej len ako „súťažne dielo“). Na účely tejto súťaže sa za autora súťažného diela bez
ďalšieho považuje účastník, ktorý toto súťažné dielo do súťaže nahral.
5.4. Účastník zaradením (nahraním) súťažného diela do súťaže podľa týchto pravidiel vyhlasuje,
potvrdzuje a zaväzuje sa kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti Organizátora preukázať
bez zbytočného odkladu:
a) písomným čestným vyhlásením, že súťažné dielo vytvoril sám, a že má neobmedzené
práva poskytovať ďalším osobám súhlas podľa týchto pravidiel,
b) písomným výslovným súhlasom, že súhlasí so zaradením súťažného diela do tejto
súťaže, a že súhlasí so zverejnením a šírením súťažného diela podľa ustanovení týchto
pravidiel,
c) písomným výslovným súhlasom osoby resp. všetkých osôb prípadne zachytených
v súťažnom diele, že súhlasia so zachytením svojej osoby v súťažnom diele, so
zaradením súťažného diela do tejto súťaže a že súhlasí so zverejnením súťažného diela
podľa ustanovení týchto pravidiel.
V prípade, že účastník uvedené nesplní, je Organizátor súťaže oprávnený účastníka a jeho
súťažné dielo bez náhrady s konečnou platnosťou vylúčiť zo súťaže a stráca nárok na výhru.

Účastník zodpovedá za prípadné porušenie práv tretích osôb vrátane autorských práv a práv na
ochranu osobnosti.
Povolené súťažné diela:
Do vyhodnotenia súťaže budú zaradené len súťažné diela spĺňajúce jednoznačne nasledujúce
podmienky:
súťažné dielo nebolo nikdy predtým publikované (nesmie sa jednať o dielo zverejnené
alebo verejne používané)
súťažné dielo musí byť aktuálne
súťažné dielo zodpovedá podmienkam súťaže a stanovenému zadaniu
súťažné dielo neporušuje ani nenabáda k porušovaniu akýchkoľvek právnych predpisov
alebo právom chránených záujmov tretých osôb ani noriem slušného správania;
súťažné dielo nebude v žiadnom prípade zachytávať činnosti akokoľvek nebezpečné a
ohrozujúce zdravie,
súťažné dielo musí byť v súlade s dobrými mravmi a nesmie neoprávnene zasahovať do
práv a právom chránených záujmov tretých osôb;
Do súťaže nebudú zaradené, poprípade zo súťaže budú vyradené súťažné diela, ktoré nebudú čo
i len okrajovo alebo čiastočne spĺňať stanovené podmienky súťaže alebo, ktoré odoslali osoby
nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži. Organizátor má súčasne právo nezaradiť do súťaže alebo
zo súťaže vyradiť také súťažné dielo, ktoré následným šírením by mohlo ohroziť alebo porušiť
jemu alebo Usporiadateľovi uložené právne alebo zmluvné povinnosti, alebo jeho šírenie by bolo
v rozpore so záujmami Organizátora alebo Usporiadateľa.
Do vyhodnotenia súťaže nebudú zaradené alebo budú vyradené predovšetkým súťažné diela,
ktoré:
nespĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami súťaže napr. potrebných súhlasov
podľa pravidiel, ;
boli doručené do súťaže mimo obdobia konania súťaže;
vytvorila alebo je zobrazená osoba, ktorá nedala účastníkovi súhlas s použitím v rámci tejto
súťaže;
odporujú dobrým mravom;
zobrazujú osoby v nebezpečných situáciách;
zobrazujú osoby v situáciách odporujúcich dobrým mravom;
zobrazujú konkurenčné produkty Organizátora súťaže;
zobrazujú alkoholické nápoje, tabakové výrobky alebo iné produkty ohrozujúce fyzický a
mravný vývoj maloletých;
sú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
napodobujú alebo kopírujú autorské diela, resp. iné predmety práv duševného vlastníctva,
tretích osôb
inak nezodpovedajú podmienkam súťaže a týmto pravidlám.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia nahraných súťažných diel.

5.5. Zaslaním (nahraním) súťažného diela do súťaže účastník udeľuje Organizátorovi
a Usporiadateľovi nevýhradný súhlas s tým, že sú oprávnení súťažné dielo bezodplatne používať
(vrátane všetkých jeho častí, a to aj separátne) všetkými známymi spôsobmi použitia najmä
avšak nielen v zmysle § 19 ods. 4, resp. § 86 a 116 (v prípade videa) slovenského zákona č.
185/2015 Z.z. (ďalej len „autorský zákon“) predovšetkým zverejnením na facebookovom profile
značky Bambino (www.facebook.com/nasebambino) a na stránke www.bambinosutaz.sk, a to v
neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, technologický, množstevný a
časový) na dobu trvania majetkových práv k dielu podľa autorského zákona. Organizátor alebo
Usporiadateľ je oprávnený tuto licenciu postúpiť alebo udeliť sublicenciu na tretie osoby
ľubovoľne na základe vlastného rozhodnutia s čím účastník účasťou v súťaži t.j. nahraním
súťažného diela súhlasí. Účastník účasťou v súťaži a odoslaním súťažného diela do súťaže
výslovne vyhlasuje, že súťažiaci je autorom súťažného diela, a že je oprávnený uvedené súhlasy
udeliť. Účastník má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím súťažného
diela a udelením licencie, vrátane nároku tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami
platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobných
údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. Každý účastník nahraním súťažného diela do súťaže
predovšetkým potvrdzuje, že súťažné dielo zaslané do súťaže je pôvodným výtvorom účastníka,
tj. nejedná sa o zneužitie akýchkoľvek autorských diel. Rovnako tak sa účastník zaväzuje, že
použitím súťažného diela podľa súťažných pravidiel nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích
osôb, tj. napr. práva osôb zobrazených v súťažnom diele (tj. práva osobnostné), práva vlastníkov
vecí alebo ochranných známok vyobrazených alebo zmienených v súťažných dielach, atď. Všetky
potrebné súhlasy súvisiace so zaslaním súťažného diela do súťaže si musí účastník vysporiadať
na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť pred ich nahraním do súťaže. V prípade, že vyjde
najavo, že účastník svojím konaním porušil práva tretej osoby, predovšetkým autorské alebo
osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. V prípade porušenia uvedených
ustanovení stráca nárok na výhru.

6. Výhry v súťaži
6.1. Hlavnou výhrou v súťaži sú 10 x 2 vstupenky na festival Pohoda, ktorý sa koná v období od 5.7. do
7.7.2018 v Trenčíne.
6.2. Ďalšími výhrami sú 50 x lazy bag Bambino.

7. Určenie výhier
7.1.1. Výhercovia budú určení rozhodnutím komisie zloženej zo zástupcov Usporiadateľa zo všetkých
účastníkov, ktorí sa platným spôsobom zapojili do súťaže a splnili všetky podmienky stanovené
týmito súťažnými pravidlami. Táto komisia zo všetkých súťažných diel (ktoré boli do súťaže
riadne zaslané v dobe konania súťaže a ktoré a aj ich autori, spĺňajú všetky podmienky súťaže)
vyberie výhercov podľa nižšie uvedeného, ktoré najlepšie splnili všetky podmienky tejto súťaže.
Komisia pritom bude hodnotiť najmä originalitu, estetickú a technickú kvalitu súťažných diel.
7.1.2. Súťaž prebieha v 7 súťažných kolách. Účastník bude zaradený do príslušného súťažného kola
podľa termínu nahratia súťažného diela na www.facebook.com/nasebambino. V každom kole
vyberie komisia počet výhercov uvedených v tabuľke nižšie. Súťažné kolá sú úplne samostatné,

teda vyhodnocujú sa úplne samostatne a súťažné diela sa nepresúvajú, s výnimkou posledných
2 kôl, kde komisia vyberie výhercov zo všetkých registrovaných príspevkov od začiatku súťaže.

Kolo
1
2
3
4
5
6
7

Termín
1.5.2018 od 0:00 hod. do 10.5.2018 23:59:59 hod.
11.5.2018 od 0:00 hod. do 17.5.2018 23:59:59 hod.
18.5.2018 od 0:00 hod. do 24.5.2018 23:59:59 hod.
25.5.2018 od 0:00 hod. do 31.5.2018 23:59:59 hod.
1.6.2018 od 0:00 hod. do 7.6.2018 23:59:59 hod.
1.5.2018 od 0:00 hod. do 14.6.2018 23:59:59 hod.
1.5.2018 od 0:00 hod. do 24.6.2018 23:59:59 hod.

2 x vstupenky
Pohoda
2
2
3
3
0
0
0
10

Lazy bag
Bambino
4
4
6
6
10
10
10
15

7.1.3. Výber výhercov sa uskutoční v nasledovných termínoch:
1. výber, do ktorého budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí sa zaregistrovali do súťaže v 1.kole,
prebehne 14.5.2018.
2. výber, do ktorého budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí sa zaregistrovali do súťaže
v 2.kole,prebehne 21.5.2018.
3. výber, do ktorého budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí sa zaregistrovali do súťaže v 3.kole,
prebehne 28.5.2018.
4. výber, do ktorého budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí sa zaregistrovali do súťaže v 4.kole,
prebehne 4.6.2018.
5. výber, do ktorého budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí sa zaregistrovali do súťaže
v 5.kole,prebehne 11.6..2018.
6. výber, do ktorého budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí sa zaregistrovali do súťaže kedykoľvek
v období od 1.5.2018 do 14.6.2018, prebehne 18.6.2018.
7. výber, do ktorého budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí sa zaregistrovali do súťaže súťaže
kedykoľvek v období od 1.5.2018 do24.6.2018 , prebehne 25.6.2018.

7.2.

Zoznam výhercov bude uverejnený vždy do 7 kalendárnych dní nasledujúcich po dni výberu
výhercov na adrese www.bambinosutaz.sk a na www.facebook.com/nasebambino.
7.3. O výhre budú výhercovia oboznámení ihneď po výbere komisiou, a to prostredníctvom
facebookového profilu www.facebook.com/nasebambino s upozornením, že na výhru majú
nárok až po splnení poslednej podmienky – zaslania mena, priezviska a platnej poštovej
adresy, na ktorú má byť výhra zaslaná.
7.4. Ak výherca nezašle v priebehu 4 kalendárnych dní od oznámenia podľa bodu 7.3 svoje
kontaktné údaje na www.facebook.com/nasebambino, vzdá sa výhry, bude zo súťaže
vylúčený, nebude mu priznaný nárok na výhru v súlade s týmito pravidlami, alebo odmietne
prijatie výhry, stráca na výhru nárok. Za odmietnutie prijatia výhry výhercom sa považuje aj
uvedenie takých kontaktných údajov, na základe ktorých nebude možné výhercu
skontaktovať. Vo všetkých uvedených prípadoch výhra prepadne v prospech Usporiadateľa a
výherca nemá voči Usporiadateľovi žiadny nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu
výhry.

7.5.
7.6.

7.7.

Výhry neuplatnené výhercom prepadajú v prospech Usporiadateľa. Výherca nemá v takom
prípade voči Usporiadateľovi žiadny nárok na akúkoľvek náhradu či kompenzáciu ceny.
Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb resp. kuriérom
na adresu v Slovenskej republike, ktorú uviedol podľa bodu 7.3. Organizátor ani Usporiadateľ
nezodpovedajú za doručenie výhier, za ich poškodenie, omeškanie alebo stratu počas prepravy.
V prípade, že sa do súťaže nezapojí v dobe jej konania (alebo v jednotlivých súťažných kolách)
dostatočný počet účastníkov, resp. dostatočný počet účastníkov, ktorí a/alebo ktorých súťažné
diela by splnili všetky podmienky tejto súťaže, tak výhry, ktoré nebude z tohto, resp. iného
dôvodu (v súlade s týmito pravidlami a právnymi predpismi) možné udeliť, sa neodovzdajú
a prepadajú Usporiadateľovi, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

8. Spracúvanie osobných údajov
8.1. Účasťou na súťaži t.j. nahraním súťažného diela vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a
podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň účastník udeľuje spoločnosti
Savencia Fromage & Dairy SK, a.s., so sídlom 1.mája 124, 03180 Liptovský Mikuláš, IČO: 34 120 149
a spoločnosti The RightOne s. r. o., so sídlom Zlonínska 579, 250 65 Bašť, Česká republika, IČO: 016
08 363 ako prevádzkovateľom, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov
v rozsahu: meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec), , ktoré zaslal podľa bodu 7.3
týchto pravidiel na účely kontaktovania z dôvodu účasti na súťaži a odovzdania výhry, na
zverejnenie údajov výhercu v rozsahu meno, priezvisko a adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec) na
internetovej stránke www.bambinosutaz.sk najviac po dobu 6 mesiacov od ukončenia súťaže,
a v médiách, v ktorých prípadne Usporiadateľ oznámi výsledky súťaže. Poskytnutie osobných
údajov účastníkom je dobrovoľné. Bez spracúvania osobných údajov podľa týchto pravidiel nie je
možná účasť v súťaži, pretože spracúvanie je nevyhnutné pre jej organizáciu, vyhodnotenie
a kontrolu dodržiavania pravidiel. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 15 a § 28
Zákona, t. j. najmä právo na informácie o stave spracúvania osobných údajov, právo na opravu
nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
právo na likvidáciu osobných údajov. Účastník je oprávnený písomne požiadať Usporiadateľa a
/alebo Organizátora o bezplatné poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o ňom
spracúvané. Účastník je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať a žiadať, aby boli jeho osobné
údaje odstránené z databázy Organizátora a/alebo Usporiadateľa, a to písomne na emailovej
adrese pohoda@bambinosutaz.sk . Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia
Organizátorovi a/alebo Usporiadateľovi. Organizátor a Usporiadateľ je zároveň povinný vykonať
opravu alebo doplnenie osobných údajov účastníka tak, aby boli pravdivé a presné. Odvolanie
súhlasu zo strany účastníka počas trvania súťaže má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže a ak
sa odvolanie výhercu stane účinným ešte pred prevzatím výhry, má za následok stratu nároku na
výhru.
8.2. Tento súhlas je udelený na dobu 6 mesiacov od uplynutia lehoty na odovzdávanie výhier. Po
uplynutí tejto lehoty budú poskytnuté osobné údaje Usporiadateľom a Organizátorom súťaže bez
zbytočného odkladu zlikvidované.
8.3. Osobné údaje výhercu zverejnené na internetovej stránke www.bambinosutaz.sk budú po uplynutí
6 mesiacov po ukončení súťaže z internetovej stránky odstránené.
8.4. Účastník má od 25. 5. 2018, keď nadobudne účinnosť nariadenie EÚ č. 2016/679 (GDPR), o ochrane
osobných údajov, práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, 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. Účastník nebude predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom
spracovaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú.
8.5. Osobné údaje poskytnuté účastníkom môžu okrem Organizátora a Usporiadateľa spracúvať ako
sprostredkovatelia doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovníci, daňoví a právni
poradcovia. Osobné údaje nebudú prenášané mimo Európskej únie, ibaže by to umožňovali právne
predpisy.
8.6. V prípade pochybností o dodržiavaní práv Organizátorom a Usporiadateľom, ako prevádzkovateľmi
osobných údajov, sa môže účastník obrátiť na Organizátora a Usporiadateľa na jeho adrese alebo
na www.facebook.com/nasebambino. Na uvedených kontaktoch môže účastník podať námietky,
žiadosti, sťažnosti alebo iné otázky. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR,
so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, na ktorom môže účastník podať sťažnosť.

9. Záverečné ustanovenia
9.1. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť
deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky
odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom
odovzdané v súlade s súťažnými pravidlami. Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia
výmenou za výhry, ako aj vymáhanie účasti na súťaži alebo výhier súdnou cestou, je vylúčené.
9.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo
strany účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie z účasti na súťaži pre prípadné nesplnenie
niektorej z nich alebo aj bez uvedenia dôvodu, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade,
ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za
výhercu v súlade so súťažnými pravidlami), najneskôr však ku dňu odovzdania/realizácie výhry.
9.3. Usporiadateľ nezodpovedá súťažiacim za plnenie (výhry) dodávané tretími osobami a platí, že
záručné a ďalšie podmienky ohľadne všetkých výhier sa riadia výlučne podmienkami týchto
dodávateľov a všeobecnou legislatívou. Prípadne nároky z vád výhry si budú výhercovia uplatňovať
výlučne u dodávateľa plnenia, ktorý je jediný oprávnený reklamácie vykonávať.
9.4. Organizátor ani Usporiadateľ nenesú akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené
účastníkom v súvislosti s užívaním výhier. Reklamácia výhier u Usporiadateľa alebo Organizátora
je vylúčená.
9.5. Organizátor týmto informuje účastníkov, že na uvedených webových stránkach môže využívať tzv.
cookies, a to výlučne za účelom uľahčenia ich technického chodu a sledovania unikátnosti návštev
webových stránok. Správu cookies možno vykonávať nástrojmi všetkých bežných prehliadačov.
9.6. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za prenos dát elektronickými prostriedkami.
9.7. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže alebo
konajúce inak nečestne a nie v dobrej viere nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba
sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré
poskytla, nemá nárok na výhru.
9.8. Organizátor a Usporiadateľ si vyhradzuje právo neudeliť alebo neodovzdať výhru v prípade, ak
majú pochybnosti o autorstve súťažného diela alebo v prípade porušenia pravidiel súťaže zo strany
účastníkov alebo akákoľvek konanie zo strany účastníkov, ktoré by bolo v rozpore s dobrými
mravmi.
9.9. Súťažiaci, ktorý Organizátorovi neposkytne potrebnú súčinnosť podľa týchto pravidiel (vrátane
predovšetkým poskytnutia údajov na zaslanie výhry, neprevzatí zásielky s výhrou, atď.), alebo ju
dopredu odmietne, stratí nárok na výhru.
9.10. Usporiadateľ je oprávnený zmeniť súťažné pravidlá alebo technické alebo organizačné
zabezpečenie súťaže a v takom prípade je zmena súťažných pravidiel účinná od okamihu

zverejnenia na webových stránkach súťaže www.bambinosutaz.sk. Organizátor je oprávnený s
konečnou platnosťou a konečným spôsobom rozhodovať o všetkých záležitostiach a výhrach
v súťaži.
9.11. Daň z výhry v zmysle zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov hradí organizátor súťaže.
9.12. Účastníci súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Usporiadateľa alebo
Organizátora, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
10. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná alebo spravovaná elektronickou sociálnou sieťou Facebook
ani nie je s takým subjektom nijako spojená. Facebook nezodpovedá za túto súťaž. Akékoľvek
otázky, pripomienky, nároky alebo sťažnosti ohľadom súťaže je potrebné adresovať
Usporiadateľovi alebo Organizátorovi, a nie majiteľovi alebo správcovi sociálne siete Facebook.
Účastníci sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie Usporiadateľovi a Organizátorovi a
nie elektronickej sociálnej sieti Facebook.
Tieto súťažné pravidlá sú prístupné verejnosti na internetovej stránke www.bambinosutaz.sk alebo na
vyžiadanie u Usporiadateľa alebo Organizátora súťaže.

V Bratislave, dňa 11.6.2018

