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PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE PANZANI "UMÝVAČKA RIADU" PREBIEHAJÚCI EXKLUZÍVNE 

VO VŠETKÝCH MALOOBCHODNÝCH PREDAJNIACH BILLA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Účelom tohoto dokumentu je úplná úprava pravidiel súťaže PANZANI "UMÝVAČKA RIADU" (ďalej len „súťaž“).  

 

Tato pravidla sú jediným dokumentom, ktorý záväzné upravuje pravidla uvedené súťaže na propagačných materiáloch 

určených spotrebiteľom – súťažiaci s doručovací adresou na území Slovenskej republiky. 

 

1. Usporiadateľ Súťaže: 

Panzani s.a.s, 37 Bis rue Saint-Romain - 69008 Lyon, Francie (ďalej len "Usporiadateľ") 

 

2. Organizátorom súťaže:  

M.L.J. s.r.o., so sídlom Praha 1, Celetná 600/7, 110 00 Praha 1, IČ: 25754068, DIC: CZ25754068 zapísaná u Mestského 

súdu v Prahe, spisová značka C67195 (ďalej len "Organizátor") 

 

3. Technické zabezpečenie súťaže 

PHD, a.s., Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4, IČO 26210738 zaspaná u Mestského súdu v Prahe, spisová značka 

B6838. (ďalej len " technický správca webových stránok"). 

 

4. Termín a miesto konania súťaže: 

Súťaž prebieha exkluzívne vo všetkých maloobchodných predajniach Billa na území Slovenskej republiky v období od 

16.9.2020 00:00:00 hod do 30.10.2020 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „termín konania súťaže“ a „miesto konania 

súťaže“). Organizátor a usporiadateľ vyhlasujú, že nenesú zodpovednosť za nedostatky v zásobovaní jednotlivých 

predajných miest súťažnými výrobkami týchto pravidiel, ktoré oprávňujú k účasti na súťaži. 

 

5. Podmienky účasti v súťaži a mechanika súťaže 

Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba (ďalej len "účastník" alebo "súťažiaci") s doručovacou adresou v SR, ktorá v 

deň zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov a má spôsobilosť na právne úkony.  

 

Účasť v súťaži má dobrovoľný charakter. 

 

Súťažiaci, zapojením sa do súťaže a zaškrtnutím príslušného políčka na súťažnej stránke www.panzani.cz/sutaz 

vyjadruje súhlas s týmito pravidlami. 

 

Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby v rámci svojho podnikania, zamestnanci (alebo osoby v 

pomere obdobnom zamestnaneckému) usporiadateľa, organizátora, technického správcu, ďalšieho organizátora, osôb 

zúčastnených na organizovaní súťaže a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke v zmysle § 116 

zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom (alebo 

osobou v pomere obdobnom zamestnaneckému) uvedených subjektov, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá. 

 

V čase a mieste konania Súťaže Súťažiaci zakúpi pri jednorazovom nákupe (na jeden pokladničný doklad) minimálne 3 

akékoľvek výrobky značky Panzani (ďalej len "súťažné výrobky"). 

Súťažiaci je povinný uschovať si pokladničný doklad o vykonanom nákupe po celú dobu súťaže. Pokiaľ bude Súťažiaci 

vyzvaný na preukázanie súťažného nákupu a nedoloží ho, bude zo súťaže vyradený. 

 

Po zakúpení Súťažných Výrobkov Súťažiaci v čase konania Súťaže navštívi webové stránky www.panzani.cz , kde vykoná 

registráciu do súťaže v menu "Súťaž" na internetovej adrese https://www.panzani.cz/sutaz a to takto:  

http://www.panzani.cz/sutaz
http://www.panzani.cz/
https://www.panzani.cz/sutaz
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1. V časti "Identifikácia pokladničného dokladu "nahrá fotografiu alebo scan pokladničného dokladu (ktorý 

dokladá nákup Súťažných výrobkov) a zároveň vyplní dátum, čas a názov predajne, kde produkt zakúpil / 

zakúpila. Fotografiu alebo scan pokladničného dokladu vyberiete po kliknutí na tlačidlo "Prehľadávať" vo 

svojom zariadení (počítač, tablet, mobilný telefón). Maximálna veľkosť fotografie je do 5 MB a sú akceptované 

tieto formáty - PNG, JPG alebo GIF. 

2. Ďalej Súťažiaci vyplní požadované údaje - meno, priezvisko, e-mailovú adresu, úplnú doručovaciu adresu a 

telefónne číslo. 

3. Každý jednotlivý Súťažiaci sa smie súťaže zúčastniť len s jednou špecifickou e-mailovou adresou. 

4. Pre úspešné dokončenie registrácie Súťažiaci potvrdí, že: 

a. sa zoznámil s pravidlami tejto súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať, 

b. je osobou staršou 18 rokov a 

c. vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu stanovenom 

týmito pravidlami. 

5. Súťažná registrácia je dokončená po odoslaním formulára na spracovanie, ktoré Súťažiaci potvrdzuje tlačítkom 

"ODOSLAŤ" a následne správou, ktorá sa zobrazí po odoslaní formulára a potvrdzuje úspešnú registráciu. 

Správa bude obsahovať nasledujúci text "Ďakujeme za vašu účasť v súťaži". 

 

Súťažiaci má právo vykonať viac ako jedno zadanie pokladničného dokladu počas doby trvania súťaže, teda sa môže 

zúčastniť súťaže opakovane, avšak musí vždy opätovne uskutočniť súťažný nákup a registrovať pokladničný doklad do 

súťaže. Týmto zvyšuje Súťažiaci svoju šancu na výhru v súťaži. Počet takto opakovaných účasťou v čase konania súťaže 

nie je nijako limitovaný.  

 

Dátum registrácie pokladničného dokladu musí byť zhodný alebo nasledovať po dátume uskutočnenia súťažného 

nákupu, čas vloženia pokladničného dokladu musí nasledovať až po čase uskutočnenia súťažného nákupu. Dátum a čas 

súťažného nákupu, ktorý súťažiaci zadáva pri registrácii, sa musí zhodovať s dátumom a časom nákupu uvedenom na 

pokladničnom doklade, s ktorým súťažiaci vstúpil do súťaže. Súťažiaci je povinný uschovať si všetky doklady o nákupoch 

po celú dobu trvania súťaže, predloženie dokladov môže byť organizátorom, resp. usporiadateľom dodatočne vyžiadané 

aj po ukončení súťaže. 

 

Zoznam súťažných výrobkov Panzani: 

Názov výrobku EAN výrobku 

Panzani SPAGHETTI 500g 3038351665002 

Panzani TORTI 500g 3038351663602 

Panzani FARFALLE 500g 3038351689800 

Panzani KOLÍNKA 500g 3038351684003 

Panzani PENNE RIGATE 500g 3038351683808 

Panzani MAKARONY 500g 3038351687905 

Panzani SPAGHETTI 3 MINUTES 500g 3038351185005 

Panzani FUSILLI 3 MINUTES 500g 3038351183605 

Panzani PENNE RIGATE 3 MINUTES 500g 3038351189706 

Panzani MACCHERONI 3 MINUTES 500g 3038351183100 

Panzani MINI FARFALLE 500g 3038351299900 

Panzani MINI PENNE 500g 3038351293809 

Panzani MINI FUSILLI 500g 3038351293601 

Panzani LINGUINE 500g 3038351688605 

Panzani LASAGNE 500g 3038351480100 

Panzani TORTI TRICOLORE 500g 3038351693609 

Panzani TAGLIATELLE 500g 3038351484207 
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Panzani RIGATONI 500g 3038359001215 

Panzani ALPHABETO 500g 3038351110205 

Panzani VERMICELLI 500g 3038351161306 

Panzani COUSCOUS 500g 3038356507604 

Panzani SPAGHETTI 1kg 3038359002120 

Panzani FUSILLI 1kg 3038359002137 

Panzani PENNE 1kg 3038359002144 

Panzani ORIGINALE Omáčka 400g 3038354256207 

Panzani NAPOLETANA Omáčka 400g 3038354250908 

Panzani OLIVE&BASILICO Omáčka 400g 3038354251103 

Panzani ARRABIATA Omáčka 400g 3038354226903 

Panzani RICOTTA Omáčka 400g 3038359007002 

Panzani BOLOGNESE Omáčka 425g 3038354210803 

Panzani CARBONARA Omáčka 370g 3038352874908 

Panzani 4 FROMAGE Omáčka 370g 3038352874809 

Panzani PESTO BASILICO 200ml 3038359001208 

Panzani PESTO ROUGE 200ml 3038359005572 

Panzani PIZZA Omáčka 390g 3038359006920 

Panzani CHAMPIGNON Omáčka 425g 3038354191003 

Panzani ORIGINALE Omáčka 210g 3038359009716 

Panzani BOLOGNESE Omáčka 210g 3038359009723 

Panzani COUSCOUS 1000g 3038352517607 

 

 

6. Výhry, určenie výhercov a odovzdanie výhier 

Do súťaže je vložených celkovo 55 kusov výhier.  

Výhry v súťaží sú:  

 5x - umývačka riadu značky Beko DFN 28422 W. 

 50x – darčekový balíček výrobkov Panzani v hodnote 30 €. 

V súťaži bude vyžrebovaných celkom 55 výhercov.  

URČENIE VÝHERCOV: 

 Výherci v súťaži budú určení losovaním vykonaným elektronickým systémom technického správcu tak, že 

losovanie prebehne do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. 

 Výhercami v súťaži sa tak stane maximálne 55 súťažiacich, ktorí úplne splnia všetky podmienky stanovené 

týmito pravidlami a zároveň budú v súlade s vyššie uvedeným vylosovaní technickým správcom súťaže. 

(ďalej len „výherca“). O každom losovaní sa vyhotoví písomný protokol. 

 Súťaž má celkovo (maximálne) 55 výhercov a v prípade, že sa do súťaže v období jej konania platne 

nezapojí taký počet súťažiacich, aby mohli byť rozdelené všetky výhry vložené do súťaže, nerozdané výhry 

potom prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití. 

 Počas celej Súťaže môže jeden konkrétny Súťažiaci vyhrať iba 1x.  

 Losovanie prebehne takto: najprv sa vylosujú 5 výhercovia umývačky riadu a ďalej 50 výhercovia 

darčekového balíčku výrobkov Panzani. O každom losovaní sa vyhotoví písomný protokol. 

 Výherca je o výhre informovaný na e-mail, ktorý uviedol do registračného formulára, prostredníctvom e-

mailu panzani@mlj.cz najneskôr do 3 pracovných dní od dátumu výberu. V prípade, že Súťažiaci nesplnil 

podmienky tejto súťaže, stráca nárok na Výhru a tá prepadá v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený 

rozhodnúť o jej ďalšom využití. 
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Výhra bude Výhercom zaslaná do 4 týždňov od ukončenia Súťaže na uvedenú poštovú adresu pri registrácii do 

súťaže, a to prostredníctvom služby, ktorú určí organizátor súťaže. 

Náklady na dopravu Výhry k Výhercovia hradí Usporiadateľ Súťaže. 

Výhra je doručovaná výhradne do vlastných rúk Výherca. Prevzatie výhry potvrdzuje Výherca svojím podpisom. 

Zdanenie výhier sa riadi príslušnými právnymi predpismi. Výhra umývačka riadu značky Beko DFN 28422 W 

podlieha dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení a výherca 

je povinný pri zdanení výhry postupovať v súlade s týmto zákonom. 

 

Súťažiaci sa súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry akékoľvek iné plnenie. 

Usporiadateľ ani organizátor týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia 

zo strany usporiadateľa ani organizátora, než sú plnenia uvedené v týchto pravidlách. Výhry sú výhercom 

priznávané na základe zásad uvedených uvedené v týchto pravidlách. Výherca nie je oprávnený preniesť právo na 

prijatie výhry na tretiu osobu. Pre obdržanie výhry je nevyhnutné splniť formálne podmienky uvedené v týchto 

pravidlách. 

 

 

10. Ďalšie podmienky súťaže 

E-mailová adresa, ktorú súťažiaci uviedol v registračnom formulári je zo strany usporiadateľa považovaná e-mailovú 

adresu súťažiaceho. Do súťaže sa môže každý jednotlivý súťažiaci zapojiť iba s jednou konkrétnou e-mailovou 

adresou - ak usporiadateľ zistí opak, bude taký súťažiaci zo súťaže bez náhrady vylúčený.  

Každý súťažiaci môže získať maximálne 1ks výhry za celú dobu konania súťaže. 

Zároveň platí, že v prípade, keď dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje 

aj do ženského rodu prechýlená variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného 

formulára rovnakú doručovaciu adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle 

predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa 

preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému vznikol nárok na výhru v súťaži predtým (teda bol predtým vylosovaný). 

 

Súťažiaci sa súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné, či akékoľvek iné 

plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči súťažiacim, ktorí sa zúčastňujú súťaže, inak zaviazaný a tí nemajú nárok na 

akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách. 

 

Usporiadateľ súťaže, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a hodnoty a zmeniť 

podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli 

byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté výhry 

prepadajú usporiadateľovi. 

 

Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie registračného formulára, uvedenie nesprávnych či nepresných 

informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou chybou), za akékoľvek 

technické problémy či poruchy vzniknuté v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné 

nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti s internetovou sieťou alebo jej dostupnosťou pre 

súťažiacich. 

 

Usporiadateľ ani organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za to, keď účastník podá nesprávne, neúplné alebo 

nepravdivé osobné údaje alebo iné informácie, ktoré znemožnia  informovanie výhercu o výhre a/alebo doručenie 

výhry. V situácii popísanej v predchádzajúcej vete stráca výherca právo na výhru a výhra  prepadá usporiadateľovi. 

 

Súťažiaci prihlásením do súťaže, pre prípad, že sa stane výhercom, výslovne súhlasí s tým, že organizátor a 

usporiadateľ sú oprávnení bezplatne použiť ich krstné meno, priezvisko a obec bydliska v médiách (vrátane 
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internetu), propagačných a reklamných materiáloch organizátora a usporiadateľa v súvislosti s prezentáciou tejto 

súťaže a výrobkov usporiadateľa počas sto osemdesiatich (180) dní po skončení súťaže. 

 

Usporiadateľ ani organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s účasťou v súťaži 

či v súvislosti s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania 

výhry výhercovi.  

 

Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná a nemá nárok výhru reklamovať (výhry je možné 

reklamovať len priamo u dodávateľa výhier) a ani nemôže vyžadovať viac, než mu na základe týchto pravidiel bolo 

poskytnuté. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.  

 

Organizátor alebo usporiadateľ súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou a konečným spôsobom rozhodovať o 

všetkých záležitostiach súťaže a výhrach v súťaži, akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť 

alebo doplniť jej pravidlá počas celého obdobia jej trvania, a to vše bez udania dôvodov a stanovenia náhrady a 

rovnako tak prípadne nahradiť jednotlivé výhry za výhry iné. V prípade zmeny týchto pravidiel bude táto urobená 

formou písomných dodatkov účinných okamihu zverejnenia na webových stránkach www.panzani.cz 

 

Organizátor súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou a s predchádzajúcim súhlasom usporiadateľa vylúčiť 

súťažiaceho, u ktorého bude mať podozrenie, že súťažiaci dosiahol svoje výhry v súťaži podvodným konaním alebo 

konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi spôsobilé ovplyvniť výsledky tejto súťaže. Toto rozhodnutie 

organizátora je konečné, bez možnosti odvolania. 

 

Otázky na usporiadateľa a organizátora je možné v súvislosti so súťažou kontaktovať na uvedenej e-mailovej adrese 

panzani@mlj.cz. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné usporiadateľovi zaslať elektronicky 

prostredníctvom emailovej správy na panzani@mlj.cz v priebehu alebo najneskôr do 10 pracovných dní od 

ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. 

 

11. Pravidlá ochrany osobných údajov 

Registráciou do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že dobrovoľne:  

 Vyjadruje svoj výslovný súhlas s pravidlami tejto súťaže a potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil. 

 Dáva výslovný súhlas usporiadateľovi (resp. organizátorovi, ďalšiemu sprostredkovateľovi a technickému 

spávcu) so spracúvaním osobných údajov  na účely tejto súťaže v rozsahu uvedenom nižšie. 

 Súťažiaci ako dotknutá osoba, zapojením sa do súťaže a zaškrtnutím príslušného políčka udeľuje spoločnosti 

Panzani s.a.s, 37 Bis rue Saint-Romain - 69008 Lyon, ako usporiadateľovi (ďalej len "Usporiadateľ") súhlas v 

súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov so spracúvaním osobných údajov súťažiaceho a v rozsahu poskytnutých osobných údajov, 

a to meno, priezvisko, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo, doručovacia adresa (ďalej tiež len „údaje“), 

na účely tejto súťaže a to po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom na účel spracúvania, resp. do doby odvolania 

súhlasu a súhlas s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je technický správca 

súťaže, spoločnosť PHD, a.s., Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4, IČO 26210738 zaspaná u Mestského súdu v 

Prahe, spisová značka B6838 a prostredníctvom tretej strany, ktorou je organizátor súťaže Spoločnosť M.L.J. 

s.r.o., so sídlom Praha 1, Celetná 600/7, 110 00 Praha 1, IČ: 25754068, DIC: CZ25754068 zapísaná u Mestského 

súdu v Prahe, spisová značka C67195. Údaje budú spracúvané vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej 

databáze sprostredkovateľa, ďalšieho sprostredkovateľa, resp. tretej osoby s ktorým usporiadateľ uzavrie 

príslušnú zmluvu. Všetky údaje sú ukladané v digitálnej forme. 

 

PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV: 



- 6 - 
 

 V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon OOÚ“) má subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu 

osobných údajov. Subjekt má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa 

spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt 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 má ďalej právo podať návrh na 

začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.   

 V súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov má subjekt 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. Subjekt 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. 

 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. 

 

KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

 Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa 

prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: panzani@mlj.cz 

 Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie 

urobené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: panzani@mlj.cz.  

 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, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, 

www.dataprotection.gov.sk. 

 

SÚHLAS S POUŽITÍM ÚDAJOV PRE MARKETINGOVÉ ÚČELY 

 

Zaškrtnutím políčka podľa IV. 4. súťažiaci ako dotknutá osoba udeľuje v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 

Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odoslaním súťažného diela a zaškrtnutím 

príslušného políčka spoločnosti Panzani s.a.s, 37 Bis rue Saint-Romain - 69008 Lyon, ako usporiadateľovi (ďalej len 

"Usporiadateľ")  súhlas so spracúvaním údajov na účely ponúkania produktov a služieb usporiadateľa, informovania o 

marketingových akciách, ako aj súhlas pre zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických 

prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách, a podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o 

mailto:panzani@mlj.cz
mailto:panzani@mlj.cz
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elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na 2 roky odo dňa ich poskytnutia, resp. do 

odvolania súhlasu. 

 

Zároveň súťažiaci ako dotknutá osoba súhlasí s prípadným spracúvaním osobných údajov, v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prostredníctvom 

sprostredkovateľa, ktorým je technický správca súťaže, spoločnosť PHD, a.s., Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4, IČO 

26210738 zaspaná u Mestského súdu v Prahe, spisová značka B6838 a prostredníctvom tretej strany, ktorou je 

organizátor súťaže Spoločnosť M.L.J. s.r.o., so sídlom Praha 1, Celetná 600/7, 110 00 Praha 1, IČ: 25754068, DIC: 

CZ25754068 zapísaná u Mestského súdu v Prahe, spisová značka C67195. 

 

PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOVV súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len "zákon OOÚ") má subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na 

prístup ku osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Subjekt má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od 

prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt 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 má ďalej 

právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.  V súlade s 

nariadením o ochrane osobných údajov, má subjekt 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. Subjekt 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. 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. 

 

Úplné pravidlá sú k dispozícii na webových stránkach súťaže www.panzani.cz 

 

 

V Prahe, dne 1.9.2020 


