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Pravidlá súťaže 

"Súťaž s LISTERINE® v predajnách 101 DROGERIE a vyhraj poukážku na výrobky Philips!"  

Tieto pravidlá obsahujú úplnú úpravu spotrebiteľskej súťaže " Súťaž s LISTERINE® v predajnách 101 

DROGERIE a vyhraj poukážku na výrobky Philips!“ ("Súťaž") ku dňu začatia Súťaže ("Pravidlá"). Tieto 

Pravidlá sú jediným dokumentom záväzne upravujúcim podmienky Súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom. 

Účastník Súťaže si zakúpi ústné vody značky LISTERINE® v celkovej hodnote nad 5,99 € v 

akejkoľvek z predajní 101 Drogérie spoločnosti Emil Krajčík, s.r.o. v Slovenskej republike a 

zaregistruje svoj nákup a svoje osobné údaje vo webovom formulári na stránkach www.soutez.jnj.cz. 

Každý účastník Súťaže je zaradený do súťaže o výhru - 1x  Poukážka na výrobky Philips v hodnote 

200 €.  

Poukážka sa vzťahuje na výrobky Philips SDA , PhilipsSonicare a PhilipsSaeco a uplatníte ju na 

www.alza.sk .Výhra je ďalej v týchto Pravidlách označovaná názvom "Výhra". 

 

 

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. 

I. Usporiadateľ: spoločnosť s ručením obmedzeným 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 

II. Organizátor:  spoločnosť s ručením obmedzeným PROMOTIME, s.r.o., so sídlom U 
dubu 1057/6, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 26141302, zapísaná 
v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, 
vložka 73866  

Organizátor zabezpečuje pre Usporiadateľa priebeh Súťaže. 

III. Názov Súťaže:   „Súťaž s LISTERINE® v predajnách 101 DROGERIE a vyhraj 

poukážku na výrobky Philips!“ 

IV. Doba trvania Súťaže:  od 30. 12. 2019 do 31. 1. 2020 („Doba súťaže“) 

V. Webová adresa Súťaže: www.soutez.jnj.cz  

VI. Výrobok:  Súťaž sa týka akýchkoliv ústných vod značky LISTERINE® v celkovej hodnote 
nad 5,99 € zakúpených v akejkoľvek z predajní 101 Drogérie spoločnosti Emil 
Krajčík, s.r.o. v Slovenskej republike ("Výrobky", jednotlivo "Výrobok"). 

 

VII. Účastník Súťaže: 

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 podmienky uvedené v Pravidlách 

s týmito výnimkami:  

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k Usporiadateľovi alebo 

Organizátorovi alebo ktoré sú k takým osobám vo vzťahu osôb blízkych. 

http://www.alza.sk/
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VIII. Mechanizmus Súťaže: 

1. Účastník si v čase od 30. 12. 2019 do 31. 1. 2020  zakúpi v rámci jedného nákupu Výrobky  

Listerine®  v hodnote nad 5,99 € v akejkoľvek z predajní 101 Drogérie spoločnosti Emil Krajčík, 

s.r.o. v Slovenskej republike ("Súťažný nákup"). 

 

2. Účastník vyplní registračný formulár na webovej stránke www.soutez.jnj.cz., v ktorom pravdivo 

uvedie svoje osobné údaje (meno a priezvisko, adresu bydliska, e-mail, telefón) a údaje z 

dokladu o Súťažnom nákupe ("Pokladničný doklad ") - číslo Pokladničného dokladu (tj. napr. 

17 / 2018052200017), a udelí súhlas so spracúvaním osobných údajov. 

 

3. Účastník je povinný použiť a uschovať originál Pokladničného dokladu, ktorý bude spĺňať tieto 

podmienky: ide o zjednodušený daňový doklad alebo faktúru opatrenú pečiatkou predajcu, z 

ktorých jasne vyplýva, že účastník zakúpil Výrobok počas Doby súťaže v akejkoľvek predajni 

101 Drogérie spoločnosti Emil Krajčík, s.r.o.v Slovenskej republike. Pokladničný doklad musí 

byť nepoškodený a čitateľný. 

 

4. Účastník je oprávnený zúčastniť sa Súťaže viackrát, ale vždy s novým Pokladničným dokladom 

(pozri časť VIII./2 Pravidiel); jeden Pokladničný doklad (kód z jedného Pokladničného dokladu) 

možno použiť iba raz. 

 

5. Jeden konkrétny účastník, resp. účastník z jednej rodiny, môže vyhrať v Súťaži iba jednu výhru. 

V prípade, keď dva a viac účastníkov 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. 

 

6. Postupom podľa bodu VIII./2 Pravidiel sa účastník zaraďuje do Súťaže o Výhru – 1x Poukážka 

na výrobky Philips v hodnote 200 €. Poukážka sa vzťahuje na výrobky Philips SDA , 

PhilipsSonicare a PhilipsSaeco a uplatníte ju na www.alza.sk. Celkový počet výhier pre Súťaž 

je 5. 

 

 

1. Výhercovia budú určení žrebovaním. Žrebovanie prebehne v lehote 5 pracovných dní po 

skončení Súťaže. Vyžrebovaní budú celkom 5 výhercovia, pričom každý z nich vyhrá 1 kus 

Výhry. Žrebovanie výhercov prebehne prostredníctvom programu určeného pre nezávisle 

žrebovanie. Žrebovanie bude vždy výhradne z účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky Súťaže 

a tieto Pravidlá. 

 

2. V prípade, že sa do Súťaže nezapojí dostatočný počet účastníkov alebo dostatočný počet 

účastníkov nesplní podmienky pre zisk Výhier v Súťaži (a všetky do Súťaže vloženej Výhry tak 

nebudú môcť byť udelené), prepadajú nerozdelené Výhry v prospech Usporiadateľa, ktorý je 

oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití. 

 

3. Zoznam výhercov Výhier bude zverejnený na webových stránkach www.soutez.jnj.cz najneskôr 

7. 2. 2020 a to uvedením krstného mena, začiatočného písmena priezviska a čísla 

Pokladničného dokladu, (napríklad Tomáš T., 17 / 2018052200017). Výhercovia budú tiež 

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

účastníkom v registračnom formulári. 

http://www.alza.sk/
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4. Výhercovia sú povinní doručiť Organizátorovi originál (alebo overenú kópiu) Pokladničného 

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

najneskôr do 21. 2. 2020. Pokiaľ nebude Pokladničný doklad doručený v uvedenom termíne, 

alebo z neho nebude možné overiť Súťažný nákup podľa týchto Pravidiel, stráca súťažiaci nárok 

na Výhru a tá prepadá v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom 

využití. 

 

5. Výhry budú výhercom zaslané do 28. 2. 2020, a to prostredníctvom prevádzkovateľa poštových 

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

 

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

doručovacej adresy v registračnom formulári. 

 

IX. Všeobecné ustanovenia: 

1. Súťaž sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

2. Účasť v Súťaži je dobrovoľná. 

3. Vyplnením registračného formulára na uvedenej webovej stránke podľa bodu VIII./2 Pravidiel 

vyjadruje účastník súhlas s Pravidlami a všetkými podmienkami Súťaže. 

4. Všetky otázky či námietky ohľadom priebehu Súťaže, apod. rieši Organizátor na základe zmluvy 

s Usporiadateľom. 

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

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

Usporiadateľa či Organizátora. 

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

Organizátorovi. 

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

doručenia Výhier v dôsledku nesprávnej alebo nečitateľnej adresy uvedenej účastníkom v 

registračnom formulári. 

8. Účastník Súťaže nemá nárok na náhradu Výhry peňažným či iným plnením. 

9. Účastník Súťaže nie je oprávnený postúpiť svoje práva z účasti v Súťaži na inú osobu. Účastník 

Súťaže nie je oprávnený započítať svoju pohľadávku z účasti v Súťaži voči akejkoľvek inej 

pohľadávke Usporiadateľa či Organizátora. 

10. Organizátor je oprávnený overovať a kontrolovať, či boli splnené podmienky pre účasť v Súťaži. 

Výherca berie na vedomie, že v prípade, ak nedoručí Pokladničný doklad na adresu 

Organizátora v požadovanom termíne alebo neuvedie kontaktné údaje v Slovenskej republike 

a / alebo ich neuvedie správne, nevzniká mu nárok na Výhru. 

11. Dokumenty a údaje zaslané účastníkmi Súťaže v súvislosti s touto Súťažou Organizátorovi, 

vrátane pokladničných dokladov, nebudú účastníkom Súťaže vrátené. 

12. Zo Súťaže budú vylúčení účastníci, ktorí uvedú nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce údaje v 

registračnom formulári, neudelí súhlas so spracúvaním osobných údajov alebo u ktorých bude 

podozrenie z podvodného alebo nekalého konania v súvislosti so Súťažou. 

13. Tieto pravidlá budú po Dobu súťaže nepretržite k dispozícii na webových stránkach 

www.soutez.jnj.cz. a zároveň budú uložené v písomnej podobe na adrese PROMOTIME, s.r.o., 

Klostermannova 1563/4, 143 00 Praha 4. 

 

X. Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov: 

Usporiadateľ týmto v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (najmä 

NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov 
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a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR)) oznamuje 

účastníkom Súťaže nasledujúce informácie týkajúce sa spracúvania ich osobných údajov: 

a) Prevádzkovateľom je spoločnosť s ručením obmedzeným Johnson & Johnson, s.r.o., so sídlom 

Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31 345 182, zapísaná v obchodnom registri vedenom 

Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 4598/B; 

b) Sprostredkovateľom (príjemcom) je spoločnosť s ručením obmedzeným PROMOTIME, s.r.o., so 

sídlom U dubu 1057/6, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 26141302, zapísaná v obchodnom registri 

vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 73866; 

c) Účelom spracúvania osobných údajov účastníkov Súťaže je ich účasť v súťaži „Súťaž s o.b.® 

v predajnách 101 drogerie a zaži skvelé leto!“ v zmysle týchto Pravidiel; 

d) Predmetom spracúvania budú osobné údaje účastníkov Súťaže v rozsahu (i) meno, (ii) priezvisko, 

(iii) datum narodenia, (iv) adresa v rozsahu ulica, (v) popisné číslo, mesto, PSČ; (vi) email, (vii) 

telefón; 

e) Súhlas so spracúvaním osobných údajov je poskytovaný dobrovoľne a osobné údaje budú 

spracúvané po celú dobu trvania a vyhodnotenia Súťaže a ďalej maximálne po dobu 1 roka po 

vyhodnotení Súťaže, do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov (podľa toho, čo 

nastane skôr); 

Osobné údaje účastníkov Súťaže budú sprístupnené len vyššie uvedenému sprostredkovateľovi. 

Osobné údaje nebudú sprístupnené žiadnej inej tretej osobe, nebudú odovzdané do žiadnej tretej krajiny 

a ani nebudú v akejkoľvek forme zverejnené, okrem zverejnenie osobných údajov výhercov Súťaže v 

rozsahu meno, začiatočné písmeno priezviska a číslo Pokladničného dokladu na webových stránkach 

Súťaže; 

f) Účastník Súťaže má právo kedykoľvek požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu 

alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvanie, namietať proti spracúvaniu a v rozsahu 

príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov má tiež právo na prenosnosť údajov 

g) Účastník Súťaže má ďalej právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. 

Pokiaľ účastník Súťaže odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, bude ukončená jeho 

účasť v Súťaži. Odvolaním súhlasu však nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov  

na základe udeleného súhlasu pred jeho odvolaním. 

h) Účastník Súťaže môže využiť svoje právo zaslaním príslušnej požiadavky poštou na adresu 

prevádzkovateľa, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika alebo elektronicky na 

mailovú adresu JNJSK@promotime.net. Účastník Súťaže môže tiež kontaktovať splnomocnenca pre 

ochranu osobných údajov prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy 

emeaprivacy@its.jnj.com. 

i) Účastník Súťaže má tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky.  

 

Účasťou v Súťaži prejavil účastník výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v tomto 
znení: 
 
Týmto dobrovľne udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v horeuvedenom rozsahu 
spoločnosti Johnson & Johnson, s.r.o., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31 345 182 
za účelom účasti na súťaži „Súťaž s LISTERINE® v predajnách 101 DROGERIE a vyhraj poukážku na 
výrobky Philips!“ v súlade s týmito Pravidlami súťaže a za podmienok v nich uvedených. 
 
Súhlas udeľujem dobrovoľne, na obdobie 1 roka, resp. na obdobie do jeho odvolania. Prehlasujem, že  
som si vedomý všetkých svojich práv, a to najmä práva požadovať prístup k svojim osobným údajom, 
ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvania, namietať proti spracúvaniu, tiež právo 
na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo 
podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR. 
 

mailto:emeaprivacy@its.jnj.com
mailto:emeaprivacy@its.jnj.com


5 
 

 
 
 
V Bratislave dňa 27. 11. 2019 


