Slovenská republika
Súťaž "Zlatá brána Slovakia hokeja"
Zbieraj
súťažné
body
za
aktivity
na
sociálnych
sieťach,
na
webovej
stránke https://zlatabrana.slovakiasutaz.sk/ alebo účasťou v paralelnej súťaži "Vyhraj vlastnú
fanzónu!" Na webovej stránke https://www.slovakiasutaz.sk. Každý bod predstavuje jednu prihlášku
dolosovania o pravidelné hokejové výhry.
Tento dokument upravuje pravidlá spotrebiteľskej súťaže nazvanej "Zlatá brána Slovakia hokeja"
(ďalej len "Súťaž").

I. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
Usporiadateľom Súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť INTERSNACK a.s., so sídlom č. P. 164,
391 18 Choustník, Česká republika, IČ: 145 04 031, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v
Českých Budejoviciach, oddiel B, vložka 51 a INTERSNACK SLOVENSKO, a.s Nozdrkovce 1798, 911 04
Trenčín, Slovenská republika, IČO: 31 450 211, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu v Trenčíne v odd. Sa, vložke č. 131/R. (ďalej len "Usporiadateľ").
II. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Organizátorom Súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť Mevea s.r.o., so sídlom Anhaltova
15/917, 169 00 Praha 69, IČO: 27413594, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe,
oddiel C, vložka 111836 (ďalej len "Organizátor").
III. TRVANIE SÚŤAŽE A MIESTO
Súťaž prebieha v termíne od 1. apríla 2021 00:00:01 do 11. júna 2021 19:59:59 vrátane (ďalej len
"Doba konania Súťaže") na webovej stránke https://zlatabrana.slovakiasutaz.sk/, facebookovom
účte Slovakia Chips, instagramovom účte slovakiachips_sk (ďalej len "Sociálne siete") alebo na
webovej stránke https://www.slovakiasutaz.sk účastí v paralelnej súťaži "Vyhraj vlastnú fanzónu!".
Súťaž je rozdelená na nasledujúce kolá:
1. kolo od 1. 4. 2021 do 9. 4. 2021 vrátane
2. kolo od 10. 4. 2021 do 16. 4. 2021 vrátane
3. kolo od 17. 4. 2021 do 23. 4. 2021 vrátane
4. kolo od 24. 4. 2021 do 30. 4. 2021 vrátane
5. kolo od 1. 5. 2021 do 7. 5. 2021 vrátane
6. kolo od 8. 5. 2021 do 14. 5. 2021 vrátane
7. kolo od 15. 5. 2021 do 21. 5. 2021 vrátane
8. kolo od 22. 5. 2021 do 28. 5. 2021 vrátane
9. kolo od 29. 5. 2021 do 4. 6. 2021 vrátane
10. kolo od 5. 6. 2021 do 11. 6. 2021 vrátane
IV. SÚŤAŽNÉ MATERIÁLY

Súťažné materiály sú zverejňované na webovej stránke https://zlatabrana.slovakiasutaz.sk/, v
paralelnej súťaži "Vyhraj vlastnú FanZónu!" na webovej stránke https://www.slovakiasutaz.sk a na
účtoch Sociálnych sietí. Súťažné materiály sú publikované v Dobe konania Súťaže, primerane
označene názvom Súťaže a odkazujú na webovú stránku https://zlatabrana.slovakiasutaz.sk/.
V. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
Účastníkom Súťaže smie byť iba fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom a má doručovaciu adresu na
území Slovenskej republiky (ďalej len "Účastník"). Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci
spoločnosti INTERSNACK a.s., Mevea s.r.o., ďalej zamestnanci dodávateľov spolupracujúcich na
Súťaži, členovia ich štatutárnych orgánov, osoby s nimi spolupracujúce na základe iných právnych
vzťahov a osoby vyššie vymenovaným subjektom blízke. V prípade maloletých Účastníkov, ktorí
nenadobudli plnú svojprávnosť, u ktorých účasť v Súťaži nie je primeraná rozumovej a vôľovej
vyspelosti maloletých jeho veku, je taký Účastník povinný získať súhlas zákonného zástupcu, ako pre
účasť v Súťaži, tak pre prípadné prevzatie výhry.
VI. ÚČASŤ V SÚŤAŽI
Účastník sa zapojí do Súťaže tak, že získa aspoň jeden súťažný bod jedným z nasledujúcich spôsobov:
1) Tipuje správny výsledok alebo uvedie správnu odpoveď v akejkoľvek tipovacej alebo
vedomostnej súťaži na Sociálnych sieťach a za svoj správny tip či odpoveď získa náhodne
žrebovaný promokód pre udelenie bodov, ktorý mu Organizátor pošle správou Direct
Message alebo Facebook Messenger, a ktorý využije v rámci prihlásení na webovú
stránku https://zlatabrana.slovakiasutaz.sk/. Za správny tip alebo správnu odpoveď získa
Účastník 5 súťažných bodov.
2) Tipuje správny výsledok alebo uvedie správnu odpoveď v akejkoľvek tipovacej alebo
vedomostnej súťaži na webovej stránke https://zlatabrana.slovakiasutaz.sk/. Za správny tip
alebo správnu odpoveď získa Účastník 5 súťažných bodov. Podmienkou získania bodov je
registrácia na tejto stránke a účasť v tipovacej alebo vedomostnej súťaži pod uvedenou
registráciou.
3) Vyhrá aspoň jednogólovým rozdielom interaktívnu hokejovú hru na webovej
stránke https://zlatabrana.slovakiasutaz.sk/, podmienkou získania bodu je registrácia na
tejto stránke a účasť v hre pod uvedenou registráciou. Za každý gól, o ktorý Účastník hru
vyhrá, získa jeden súťažný bod.
4) Zdieľa pomocou zdieľajúcich tlačidiel na webovej stránke https://zlatabrana.slovakiasutaz.sk/
odkazy na interaktívnu hru, tipovaciu súťaž alebo celú webovú stránku na sociálnych sieťach
Účastníka. Každým zdieľaním je možné získať 1 súťažný bod.
5) Zakúpia minimálne jedno súťažné balenie produktov Slovakia označených žltou súťažnou
samolepkou v čase od 1. 3. 2021 do 31. 5. 2021 (ďalej len "Súťažný nákup"), balenie
produktu si uschová spolu s príslušným daňovým dokladom (účtenkou) dokazujúcim kúpu.
Následne sa Účastník v čase od 1. 3. 2021 do 31. 5. 2021 prihlási
na https://www.slovakiasutaz.sk, vyplní registračný formulár do paralelnej súťaže a v prípade

výzvy nahrá účtenku (scan alebo fotografiu). Do registračného formulára Účastník takisto
musí vyplniť:
a. registračný kód súťažnej samolepky,
b. emailovú adresu Účastníka.
Za registračný kód zo súťažnej samolepky Účastník získa 10 súťažných bodov. Podmienkou
účasti na Súťaži týmto spôsobom je samostatná registrácia na webovej
stránke https://zlatabrana.slovakiasutaz.sk/. Bližšie pravidlá paralelnej súťaže možno nájsť na
tejto webovej stránke: https://www.slovakiasutaz.sk/pravidla.html
Body je možné každým z uvedených spôsobov získavať opakovane, spôsoby možno aj kombinovať.
Cez registráciu či ďalšie prihlásenie na príslušnú webovú stránku https://zlatabrana.slovakiasutaz.sk/
sú potom tieto body priraďované konkrétnemu Účastníkovi. Každý zo získaných bodov je zaradený do
žrebovania v zmysle čl. VIII týchto pravidiel.
VII. VÝHRY
Výherca môže získať za každé súťažné kolo jednu z nasledujúcich výhier:
1. hokejový reprezentačný fandres
2. balenie 10 príchutí Slovakia
3. puk s grafikou slovenského hokeja
4. Obojstranný šál s grafikou slovenského hokeja
Prípadná záruka za tovar tvoriaci výherné predmety sa riadi podmienkami jednotlivých dodávateľov
predmetov, ktorí tiež vybavujú prípadné reklamácie. Usporiadateľ či Organizátor Súťaže môže pri
vybavovaní reklamácie výhercovi poskytnúť podporu.
VIII. VÝBER VÝHERCA Z ÚČASTNÍKOV
Výherca sa stanoví z Účastníkov losovaním na základe náhodného výberu zo všetkých platných
súťažných bodov kedykoľvek počas daného kola Súťaže. Žrebovanie prebehne v náhodný čas v týchto
termínoch:
1. kolo od 1. 4. 2021 do 9. 4. 2021 vrátane
2. kolo od 10. 4. 2021 do 16. 4. 2021 vrátane
3. kolo od 17. 4. 2021 do 23. 4. 2021 vrátane
4. kolo od 24. 4. 2021 do 30. 4. 2021 vrátane
5. kolo od 1. 5. 2021 do 7. 5. 2021 vrátane
6. kolo od 8. 5. 2021 do 14. 5. 2021 vrátane
7. kolo od 15. 5. 2021 do 21. 5. 2021 vrátane
8. kolo od 22. 5. 2021 do 28. 5. 2021 vrátane
9. kolo od 29. 5. 2021 do 4. 6. 2021 vrátane
10. kolo od 5. 6. 2021 do 11. 6. 2021 vrátane

V rámci jedného žrebovania sú vždy vylosované 4 body z celkového množstva platných súťažných
bodov, pričom jeden Účastník môže vyhrať v každom kole iba jednu výhru.
IX. OZNÁMENIE A ODOVZDANIE VÝHIER
Výhercovia budú najneskôr nasledujúci pracovný deň po čiastkovom losovaní informovaní o svojej
výhre
emailom
na
emailovú
adresu
uvedenú
pri
registrácii
na
webovej
stránke https://zlatabrana.slovakiasutaz.sk/. Oznámenie o výhre bude obsahovať aj inštrukcie k jej
uplatneniu. Účastník účasťou v súťaži prehlasuje, že registrovaná adresa je v jeho výlučnej moci a
užívaní, a súhlasí s jej využitím pre elektronickú komunikáciu. Tento súhlas je udelený aj v súlade s
ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti a o
zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na využitie za účelom šírenia obchodných
oznámení v rámci pravidiel ochrany osobných údajov.
Výhra bude odovzdaná pri splnení všetkých podmienok týchto Pravidiel. V prípade účasti na
paralelnej súťaži "Vyhraj vlastnú Fanzónu!" je Účastník navyše povinný k doloženiu platného
daňového dokladu (účtenky) a originálneho súťažného balenia produktu Bohemia označeného žltou
súťažnou samolepkou, na základe ktorého došlo k získaniu súťažného bodu.
Podrobnosti odovzdania výhry budú dohodnuté s výhercom individuálne. Účastník zodpovedá za
správnosť oznámených údajov. Ak sa Účastníkovi nepodarí doručiť oznámenie o výhre v zmysle tohto
článku, výhru samotnú alebo nedôjde k naplneniu inštrukcií k uplatneniu výhry, nárok výhercu na
výhru zaniká. Tieto výhry prepadajú na následné použitie v rámci Súťaže alebo na ďalšie propagačné
či charitatívne účely podľa určenia Usporiadateľa. V prípade zasielania výhry treťou stranou
(prepravnou spoločnosťou, držiteľom poštovej licencie atď.), Je výherca povinný vyzdvihnúť si výhru v
čase, ktorý určuje tretia strana. Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za stratu, poškodenie či iné
problémy s nedoručením na strane tretích strán. Usporiadateľ hradí iba poštovné do výšky nákladu
na prepravu výhry.
Výherca nemá nárok na inú výhru od Usporiadateľa než sú uvedené vyššie či na iné protiplnenie, a to
ani finančne, zodpovedajúce hodnote výhry.
Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za škodu vzniknutú v súvislosti s užívaním výhry či s
účasťou v Súťaži.
X. OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pri registrácii do Súťaže účastník dáva Usporiadateľovi v zmysle zákona č. LP/2017/453., o ochrane
osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, a podľa článku 6 ods. 1
písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice
95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR") súhlas so
spracovaním osobných údajov v rozsahu: emailová adresa, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, BKP
kód účtenky. Účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie účasti v Súťaži, preverenie
platnej účasti dotknutej osoby v Súťaži, vyhodnotenie Súťaže a odovzdanie výhry v Súťaži. Čas
platnosti súhlasu uplynie po uplynutí Doby konania Súťaže, u výhercu sa z dôvodu možnej spolupráce
Usporiadateľa na reklamáciu výhry u jej dodávateľa budú osobné údaje uchovávané dva roky od
prevzatia výhry výhercom.

Informácie podľa čl. 13 GDPR
Totožnosť a kontaktné údaje na správcu osobných údajov:
INTERSNACK a.s., so sídlom č.p. 164, 391 18 Choustník, Česká republika, IČ: 145 04 031, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budejoviciach, oddiel B, vložka 51
a
INTERSNACK SLOVENSKO, a.s Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 31 450
211, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v odd. Sa, vložke č. 131/R.
Kontaktné údaje: info@intersnack.cz
Účel spracovania osobných údajov: zabezpečenie účasti v Súťaži, preverenie platnej účasti dotknutej
osoby v Súťaži, vyhodnotenie Súťaže a odovzdanie výhry v Súťaži.
Právny základ spracovania: súhlas dotknutých osôb podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
Druh príjemcov: Organizátor, dodávatelia Usporiadateľa a Organizátora
Úmysel správcu odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Správca
prehlasuje, že osobné údaje dotknutých osôb nebudú predmetom odovzdania do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie.
Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb: do času ukončenia Súťaže a u výhercu sa z
dôvodu reklamácie výhry budú osobné údaje uchovávať dva roky od prevzatia výhry výhercom.
Ako subjekt údajov má Súťažiaci nižšie uvedené práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov, a
ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu
nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na
vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli
zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na
obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov a (vi) právo na námietku, po
ktorej spracovanie osobných údajov Súťažiaceho bude ukončené,Ak sanepreukáže, že existujú
závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a
slobodami Súťažiaceho, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má
Súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na
ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/)
Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou na
uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ak subjekt údajov neposkytne svoje
osobné údaje, nebude sa môcť stať účastníkom Súťaže podľa týchto pravidiel.
Osobné údaje sú predmetom automatizovaného rozhodovania, cez počítačové systémy
Usporiadateľa a Organizátora Súťaže. Cez automatizované rozhodovanie budú vybraní výhercovia
Súťaže. Účastník pre tieto účely nebude profilovaný. Došlé registrácie sú zaznamenávané pomocou
technického zariadenia umožňujúceho zaznamenať dátum, čas prijatia a obsah registrácie. Pri
prijatých súťažných registráciách je zhotovený záznam, ktorý obsahuje e-mailovú adresu, na nej

naviazaný počet už zaregistrovaných súťažných kódov z balenia v rámci paralelnej súťaže a prípadne
ďalší obsah doručenej registrácie. Takto získané informácie sú rozhodujúce pre určenie výhercov.
Do Súťaže nebudú zaradené súťažné registrácie zaslané v inom ako predpísanom formáte, súťažné
registrácie doručené Usporiadateľovi mimo doby trvania Súťaže či súťažné správy inak nespĺňajúce
podmienky Súťaže.
Súťažiaci môže na základe svojho súhlasu udeleného v rámci súťažnej registrácie alebo kedykoľvek
potom, udeliť Usporiadateľovi v súlade s GDPR súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v
rozsahu meno, priezvisko, tel. číslo a email, doručovacia adresa, a to na marketingové účely, tzn.
ponúkanie výrobkov a služieb Usporiadateľa. Tento súhlas účastník Súťaže poskytuje na dobu 3 rokov
odo dňa jeho udelenia. Poskytnutie osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľné a nemá
vplyv na účasť účastníka v Súťaži. Pravidlá udelenia súhlasu a spracovanie osobných údajov pre tieto
účely nájdete na tejto webovej stránke: https://www.slovakiasutaz.sk/suhlas_mar_sdeleni.pdf
XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Účasťou v Súťaži vyjadruje Účastník svoj súhlas s týmito Pravidlami.
Organizátor ani Usporiadateľ nie sú zodpovední za funkčnosť sietí mobilných operátorov či
internetových sietí.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky či pravidlá tejto Súťaže, prípadne
Súťaž zrušiť, prerušiť či odložiť alebo predĺžiť dobu trvania Súťaže. Ďalej si Usporiadateľ vymedzuje
právo kedykoľvek Súťaž ukončiť z dôvodu vyššej moci alebo nahradiť výherné predmety inými.
Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov schválených Usporiadateľom a
Organizátorom.
Aktuálna
verzia
pravidiel
je
k
dispozícii
vždy
na
webovej
stránke https://zlatabrana.slovakiasutaz.sk/.
Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať splnenie podmienok pre účasť v Súťaži a v prípade sporu
posúdiť a rozhodnúť o akejkoľvek otázke so Súťažou spojenou. Usporiadateľ má právo vylúčiť
ktoréhokoľvek z Účastníkov zo Súťaže v prípade, že by takýto Účastník porušoval pravidlá, v rámci
Súťaže konal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhry podvodným jednaním či akýmkoľvek
spôsobom poškodzoval dobré meno Usporiadateľa alebo Organizátora, alebo bol z týchto činností
dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Účastníkovi
vzniknúť.
Prípadné bližšie informácie je možné získať na e-maile gryc@mevea.cz . Na e-mailové otázky bude
spravidla odpovedané v pracovné dni, vždy max. do 2 pracovného dňa od ich doručenia.
V Prahe dňa 1. 4. 2021.

