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Pravidlá súťaže 

„Súťaž s o.b.®“ 

I. Základné parametre Súťaže 

1. Tieto pravidlá obsahujú úplnú úpravu spotrebiteľskej súťaže „Súťaž s o.b.®“ („Súťaž“) ku dňu 

začatia Súťaže ("Pravidlá"). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom záväzne upravujúcim 

podmienky Súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom. Tieto Pravidlá môžu byť pozmenené iba formou 

písomných dodatkov k tomuto dokumentu uverejnených rovnako ako tento dokument. 

2. Výňatky z týchto Pravidiel alebo skrátená verzia týchto Pravidiel uvedená v reklamných 

a propagačných materiáloch majú len informatívny charakter a nie sú právne záväznými pravidlami 

tejto Súťaže. 

3. Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Johnson & Johnson, s.r.o., so sídlom Karadžičova 12, 

821 08 Bratislava, IČO: 31 345 182, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4598/B („Usporiadateľ“). 

4. Organizátorom Súťaže je spoločnosť PROMOTIME, s.r.o., so sídlom U dubu 1057/6, Braník, 
147 00 Praha 4, IČ: 261 41 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom 
v Prahe, sp. zn. C 73866 („Organizátor“). 

5. Organizátor zabezpečuje pre Usporiadateľa priebeh Súťaže, ktorá prebieha od  

30. 1. 2020 00:00:00 hod. do 16. 3. 2020 23:59:59 hod. („Doba konania Súťaže“) na území 

Slovenskej republiky („Miesto konania Súťaže“) na webových stránkach www.soutez.jnj.cz 

(„Webová stránka“). 

II. Účasť v Súťaži 

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony, 

ktorá má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky a ktorá splní všetky podmienky 

uvedené v týchto Pravidlách („Súťažiaci“). 

2. Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora a osoby im blízke v zmysle § 116 

a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. V prípade, 

že sa výhercom stane taká vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná a Organizátor podľa 

svojho uváženia môže výhru poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu, ktorý splnil všetky podmienky 

účasti v Súťaži, prípadne ju použije na iné, napr. ma marketingové či charitatívne účely. 

3. Do Súťaže budú zaradení a výhercami sa môžu stať iba tí Súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené 

podmienky Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť 

splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi a Súťažiacich nespĺňajúcich 

podmienky uvedené v týchto Pravidlách podľa svojho uváženia zo Súťaže vylúčiť. 

III. Mechanizmus Súťaže 

1. Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, že v Dobe a Mieste konania Súťaže zakúpi v rámci jedného 

nákupu akejkoľvek tampóny značky o.b.® alebo slipové vložky značky CAREFREE® („Súťažné 

výrobky“) v celkovej minimálnej hodnote 3,99 EUR s DPH („Súťažný nákup“) a následne vyplní 

registračný formulár na Webovej stránke, v ktorom pravdivo uvedie svoje osobné údaje (meno 

a priezvisko, doručovaciu adresu, e-mail a telefóne číslo) a údaje z dokladu o Súťažnom nákupe 

(„Pokladničný blok“), t.j. číslo Pokladničného bloku, dátum Súťažného nákupu, a potvrdí súhlas s 

týmito Pravidlami. 

http://www.soutez.jnj.cz/
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2. Súťažiaci je povinný si, najmä na účely preukázania splnenia podmienok účasti v Súťaži v prípade 

výhry v Súťaži, uschovať originál Pokladničného bloku, ktorý bude spĺňať aspoň tieto podmienky - 

zjednodušený daňový doklad, z ktorého jasne vyplýva, že Súťažiaci zakúpil Súťažné výrobky 

v Dobe a Mieste konania Súťaže v minimálnej hodnote 3,99 EUR s DPH. Pokladničný blok musí 

byť nepoškodený a čitateľný. 

3. Súťažiaci je oprávnený zúčastniť sa Súťaže viackrát, ale vždy s novým Pokladničným blokom (pozri 

časť III. 1 Pravidiel); jeden Pokladničný blok (kód z jedného Pokladničného bloku) možno na účely 

účasti v Súťaži použiť iba raz. 

4. Súťažiaci z jednej rodiny, môže vyhrať v Súťaži iba jednu Výhru. V prípade, keď dvaja a viac 

Súťažiacich majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu 

prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára 

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

predchádzajúcej vety) môže Výhru v Súťaži získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny 

zapojených do Súťaže sa preto Výhra odovzdá iba tomu, kto úplne splnil podmienky Súťaže, a ak 

ich splnilo viac takých členov jednej rodiny, potom tomu, kto vykonal svoju registráciu do Súťaže 

najskôr. 

5. Organizátor má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými 

Súťažiacimi (pozri článok II.3 Pravidiel). Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť 

Súťažiaceho v prípade, že bude mať podozrenie, že Súťažiaci dosiahol výsledok v Súťaži 

podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé 

ovplyvniť výsledky Súťaže. Toto rozhodnutie o vylúčení Súťažiaceho je konečné, bez možnosti 

odvolania. 

6. Výhrou v Súťaži je - 1x poukaz na zájazd do New Yorku pre 2 osoby v hodnote 2.000 EUR s DPH 

od cestovnej kancelárie Student Agency Travel, k.s. (pokrývajúci vždy spiatočnú letenku, cestovné 

poistenie a ubytovanie pre 2 osoby, prípadne ďalšie náklady, ktoré budú závisieť od aktuálnej 

ponuky zájazdov cestovnej kancelárie, preferenciách Výhercu a termínu čerpania tejto Výhry) 

(„Hlavná výhra“), alebo 10x poukaz na nákup luxusnej spodnej bielizne značky Intimissimi v 

hodnote 80 EUR s DPH (spoločne s Hlavnou výhrou ako „Výhry“ či jednotlivo ako „Výhra“). 

Celkový počet Výhier v Súťaži je 11. Výhru môže získať 11 Súťažiacich („Výherca“ či spoločne ako 

„Výhercovia“). Bližšie podmienky uplatnenia Výhier, vrátane časových a ďalších obmedzení, sú 

uvedené na Výhrach, príp. na požiadanie poskytnuté Organizátorom. 

7. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú Výhercovi za konkrétne plnenia poskytnuté Výhercovi 

cestovnou kanceláriou uvedenú v článku III.6 Pravidiel na základe predloženia poukazu, ktorý je 

predmetom Hlavnej výhry, a výberu konkrétneho zájazdu z ponuky tejto cestovnej kancelárie 

Výhercom.  

8. Ďalej Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za nemožnosť využitia Hlavnej výhry Výhercom 

z akéhokoľvek dôvodu na strane Výhercu. V tejto súvislosti platí, že ak Výherca či osoba ho 

sprevádzajúca nezíska tzv. registráciu ESTA (Electronic System for Travel Authorization) na účely 

vstupu na územie Spojených štátov amerických, je Výherca oprávnený si ako Hlavnú výhru vybrať 

z ponuky cestovnej kancelárie uvedenej v článku III.6 Pravidiel iný zájazd pre 2 osoby, a to v 

hodnote Hlavnej výhry alebo nižšej. 

9. Výhercovia budú určení žrebovaním. 1. vyžrebovaný vyhrá zájazd do New Yorku pre 2 osoby, 

2. až 11. vyžrebovaný Výherca vyhrá zostávajúce Výhry okrem Hlavnej výhry.  

10. Žrebovanie prebehne v lehote do 5 pracovných dní po skončení Doby konania Súťaže. Žrebovanie 

Výhercov prebehne prostredníctvom programu určeného pre nezávisle žrebovanie. Žrebovanie 
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bude vždy výhradne zo Súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky Súťaže a podmienky stanovené 

týmito Pravidlami.  

11. V prípade, že sa do Súťaže nezapojí dostatočný počet Súťažiacich alebo dostatočný počet 

Súťažiacich nesplní podmienky pre získanie Výhier v Súťaži (a niektoré alebo všetky do Súťaže 

vloženej Výhry tak nebudú môcť byť udelené), prípadne niektorý z Výhercov odmietne Výhru 

prevziať, prepadajú nerozdelené Výhry v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o 

ich ďalšom použití podľa vlastného uváženia. 

12. Zoznam Výhercov bude zverejnený na Webových stránkach najneskôr do 23. 3. 2020, a to 

uvedením krstného mena, začiatočného písmena priezviska a čísla Pokladničného bloku, 

(napríklad Tomáš T., číslo pokladničného dokladu 0277/2007580/45405). Výhercovia budú tiež 

informovaní o výhre Organizátorom formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú 

Súťažiacim v registračnom formulári. 

13. Výhercovia sú povinní doručiť Organizátorovi originál (alebo overenú kópiu) Pokladničného bloku 

na adresu: PROMOTIME, s.r.o, Klostermannova 1563/4, 143 00 Praha 4, a to najneskôr do 

10. 4. 2020. Pokiaľ nebude Pokladničný blok doručený v uvedenom termíne, alebo z neho nebude 

možné overiť uskutočnenie Súťažného nákupu podľa týchto Pravidiel, stráca Súťažiaci nárok na 

uplatnenie Výhry a tá prepadá v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej 

ďalšom použití podľa vlastného uváženia. 

14. Výhry budú Výhercom zaslané do 21. 4. 2020, a to prostredníctvom prevádzkovateľa poštových 

služieb na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú uviedli v rámci registrácie do 

Súťaže. 

15. Usporiadateľ ani Organizátor nenesú zodpovednosť za uvedenie nesprávnej emailovej či 

doručovacej adresy či inej chyby v registračnom formulári. 

IV. Ochrana osobných údajov 

1. Účasťou v súťaži berie Súťažiaci na vedomie, že spoločnosť Johnson & Johnson, s.r.o., so sídlom 

Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31 345 182, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4598/B bude ako prevádzkovateľ osobných údajov 

spracúvať poskytnuté osobné údaje, najmä, nie však výlučne, údaje v rozsahu meno, priezvisko, 

doručovacia adresa, e-mail a telefónne číslo. Spracúvanie osobných údajov v uvedenom rozsahu 

je nevyhnutné na účasť v Súťaži a v prípade Výhercov na odovzdanie Výhry. Organizátor je 

oprávnený tieto údaje spracúvať na účely realizácie Súťaže a jej vyhodnotenia v súlade so 

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

(„Zákon“). Osobné údaje spracúvané na účely realizácie a vyhodnotenia súťaže sú spracúvané na 

právnom základe plnenia zmluvy podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Osobné údaje podľa tohto 

článku IV.1 Podmienok budú spracúvané na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania, 

prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov a na dobu nevyhnutnú na zabezpečenie 

právnej ochrany prevádzkovateľa. 

2. Súťažiaci má vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené Zákonom, 

najmä 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 spracúvané, alebo 

ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) 

právo na námietku, po ktorej bude spracúvanie osobných údajov Súťažiaceho ukončené, ak sa 

nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami 

alebo právami a slobodami Súťažiaceho, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych 
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nárokov, (vi) na prenosnosť osobných údajov ako aj (vii) právo podať návrh na začatie konania 

podľa § 100 Zákona. 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/). 

3. Súťažiaci môže uplatniť svoje práva zaslaním príslušnej požiadavky poštou na adresu 

prevádzkovateľa osobných údajov, t.j. Johnson & Johnson, s.r.o., so sídlom Karadžičova 12, 

821 08 Bratislava, IČO: 31 345 182. Súťažiaci môže tiež kontaktovať zodpovednú osobu 

prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy emeaprivacy@its.jnj.com. 

4. Súťažiaci berie na vedomie, že osobné údaje v rozsahu, meno a mesto/obec môže Usporiadateľ 

bezodplatne zverejňovať v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) alebo 

propagačných materiáloch Usporiadateľa po dobu jedného roka od konca Doby konania Súťaže. 

V. Všeobecné ustanovenia 

1. Tieto Pravidlá budú po Dobu konania Súťaže nepretržite k dispozícii na Webovej stránke a zároveň 

budú uložené v písomnej podobe na adrese PROMOTIME, s.r.o., Klostermannova 1563/4, PSČ 

143 00, Praha 4. 

2. Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Účasťou v Súťaži a odoslaním vyplneného registračného formulára 

vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva 

a povinnosti vznikajúce v súvislosti so Súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia 

všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

3. Výhra, ktorá nie je oslobodená od dane z príjmu fyzických osôb podlieha zdaneniu podľa platných 

a účinných právnych predpisov. 

4. Všetky otázky či námietky k priebehu Súťaže rieši Organizátor na základe zmluvy 

s Usporiadateľom. Organizátora je možné v súvislosti so Súťažou kontaktovať na e-mailovej 

adrese info@promotime.net alebo telefonicky na čísle +420 244 467 172 . 

5. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie 

zásielky s  Pokladničným blokom či Výhrou, iba ak by tieto dôvody boli na strane Usporiadateľa či 

Organizátora. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za žiadne technické problémy pri 

prenose dát prostredníctvom site internet alebo inými elektronickými prostriedkami. 

6. Potvrdenie o odoslaní zásielky s Pokladničným blokom sa nepovažuje za jej doručenie 

Organizátorovi. Výherca berie na vedomie, že v prípade, ak nedoručí Pokladničný blok na 

doručovaciu adresu Organizátora v požadovanom termíne alebo neuvedie doručovaciu adresu 

v Slovenskej republike, nevzniká mu nárok na uplatnenie Výhry. 

7. Organizátor ani Usporiadateľ nezodpovedajú za škody vzniknuté v prípade nemožnosti doručenia 

Výhier v dôsledku nesprávnej doručovacej adresy uvedenej Súťažiacim v registračnom formulári. 

8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá Súťaže, ako aj právo 

Súťaž skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo inak upraviť Dobu konania Súťaže, či úplne Súťaž zrušiť a to 

aj bez udania dôvodu a poskytnutia akejkoľvek náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v 

pravidlách Súťaže, tieto zmeny budú uskutočnené vo forme dodatku k týmto úplným pravidlám 

Súťaže a budú zverejnené na Súťažnej stránke. Účinnosť zmien podľa predchádzajúcej vety 

nastáva okamihom ich zverejnenia podľa predchádzajúcej vety, ak nie je výslovne uvedený 

neskorší okamih nadobudnutia ich účinnosti. 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/
mailto:emeaprivacy@its.jnj.com
mailto:info@promotime.net
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9. Vyplatenie peňažného plnenia namiesto Výhry nie je možné a Súťažiaci nie je oprávnený sa 

domáhať výmeny Výhry. 

10. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. V prípade pochybností o dodržaní Pravidiel 

má povinnosť preukázať rozhodujúce skutočnosti Súťažiaci. 

11. Súťažiaci nie je oprávnený postúpiť svoje práva z účasti v Súťaži na inú osobu. Súťažiaci nie je 

oprávnený započítať svoju pohľadávku z účasti v Súťaži voči akejkoľvek inej pohľadávke 

Usporiadateľa či Organizátora. 

12. Dokumenty a údaje zaslané Súťažiacimi v súvislosti s touto Súťažou Organizátorovi, vrátane 

Pokladničných blokov, nebudú Súťažiacim vrátené. 

13. Súťažiaci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/). 

V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské 

centrum (http://esc-sr.sk/). 

14. Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má ďalej právo začať mimosúdne riešenie 

sporov on-line prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. Postup 

alternatívneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii, ani 

arbitrážou podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie Súťažiaceho obrátiť sa 

so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd. 

 
V Bratislave dňa 6. 1. 2020 

https://www.soi.sk/
http://esc-sr.sk/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

