
 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 
„BONDUELLE SÚŤAŽ“ 

Zmyslom týchto pravidiel je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže „BONDUELLE SÚŤAŽ“ 
(ďalej len „súťaž“). 

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá vo vzťahu k spotrebiteľom. 
Výňatky z týchto pravidiel súťaže alebo skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch 

majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže. 
V prípade rozporu medzi týmito dokumentami majú prednosť tieto pravidlá. 

Pravidlá súťaže  môžu byť pozmenené formou písomných dodatkov, 
zmeny sú prípustné iba s písomným súhlasom organizátora a zadávateľa. 

Zmeny týchto pravidiel sú účinné okamihom ich uverejnenia na webovej stránke súťaže. 
 
 

1. Zadávateľ a organizátor súťaže 

Zadávateľom súťaže je spoločnosť Bonduelle Central Europe Kft 
so sídlom: Ceglédi út 25, Nagykőrös, 2570 Maďarsko 
IČO: 13 09 067330 DIČ: HU10766299 
(ďalej len „zadávateľ“). 
 
Organizátorom súťaže je spoločnosť Noe’s, s.r.o. 
so sídlom: Mezi Vodami 17, Praha 4, 143 00 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, 
oddiel C, vložka 62133 IČO: 25697749 DIČ: CZ25697749 
(ďalej len „organizátor“). 

 
2. Trvanie súťaže 

Výrobky zadávateľa značky Bonduelle je možné nakúpiť v ktorýchkoľvek maloobchodných predajniach na území 

Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže"), 

v období od 1. 3. 2022 00:00:00 hod. do 30. 4. 2022 23:59:59 hod. 

Súťaž bude prebiehať celkovo počas 9 (deviatich) súťažných týždňov uvedených v tabuľke 1 
a 61 (šesťdesiat jedna) súťažných dní: 

 
Tabuľka 1: SÚŤAŽNÉ TÝŽDNE 

1. súťažný týždeň 1. 3. 2022 00:00:00 - 6. 3. 2022 23:59:59  žrebovanie 7. 3. 2022 

2. súťažný týždeň 7. 3. 2022 00:00:00 - 13. 3. 2022 23:59:59 žrebovanie 14. 3. 2022 

3. súťažný týždeň 14. 3. 2022 00:00:00 - 20. 3. 2022 23:59:59 žrebovanie 21. 3. 2022 

4. súťažný týždeň 21. 3. 2022 00:00:00 - 27. 3. 2022 23:59:59 žrebovanie 28. 3. 2022 

5. súťažný týždeň 28. 3. 2022 00:00:00 - 3. 4. 2022 23:59:59  žrebovanie 4. 4. 2022 

6. súťažný týždeň 4. 4. 2022 00:00:00 - 10. 4. 2022 23:59:59 žrebovanie 11. 4. 2022 

7. súťažný týždeň 11. 4. 2022 00:00:00 - 17. 4. 2022 23:59:59 žrebovanie 18. 4. 2022 

8. súťažný týždeň 18. 4. 2022 00:00:00 - 24. 4. 2022 23:59:59 žrebovanie 25. 4. 2022 

9. súťažný týždeň 25. 4. 2022 00:00:00 - 1.5. 2022 23:59:59 žrebovanie 2. 5. 2022 

(samostatne ako „súťažný týždeň ", spoločne ako „súťažné obdobie"). 
 

Za súťažný deň je považovaný každý kalendárny deň v rámci súťažného obdobia 
vždy od 00:00:00 hod. do 23:59:59 hod. daného kalendárneho dňa 

(ďalej ako „súťažný deň“). 
  



3. Kto sa môže zúčastniť  súťaže 

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba v postavení spotrebiteľa, staršia ako 16 rokov, s adresou na doručovanie 
výhier na území Slovenskej republiky s nasledujúcou výnimkou: Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, 

ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere so spoločnosťou organizátora, zadávateľa, ako aj im blízke osoby 
v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

(ďalej ako „súťažiaci“) 
 

4. Súťažné výrobky  

Súťaž sa vzťahuje na akékoľvek výrobky značky Bonduelle zakúpené v minimálnom počte 3 kusy v rámci jedného (1) 
nákupu, a to v priebehu súťažného obdobia v ktorýchkoľvek maloobchodných predajniach na území Slovenskej 

republiky. 
(ďalej ako „súťažné výrobky“) 

 

5. Pravidlá súťaže – účasť v súťaži 

Súťaže sa môže zúčastniť každý súťažiaci, ktorý si  počas súťažného obdobia  zakúpi akékoľvek 3 súťažné výrobky 
a uschová si účtenku z nákupu (ďalej len „súťažný nákup“). Účtenkou sa rozumie originálny tlačený  

zjednodušený daňový doklad z elektronickej pokladne v mieste konania súťaže. 
 

Do súťaže sa súťažiaci môže zapojiť registráciou účtenky na webovej stránke www.bonduellesutaz.sk.  
Vyplnením registračného formulára súťažiaci súhlasí s týmito pravidlami súťaže a udeľuje výslovný  

a dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov. 
 

Súťažiaci sa môže na súťaži zúčastniť opakovane, vždy však s novým súťažným nákupom, 
 t.j. s novou účtenkou.  

Súťažiaci je povinný uschovať si originály účteniek zo všetkých súťažných nákupov. 
Súťažiaci môže počas celého súťažného obdobia vyhrať v súťaži iba jednu výhru. 

 
Organizátor je oprávnený od výhercu (súťažiaceho) požadovať predloženie originálu účtenky ku každej súťažnej 
registrácii (je oprávnený požadovať predloženie všetkých originálov súťažných účteniek vrátane nevýherných). 

Pokiaľ výherca (súťažiaci) z akéhokoľvek dôvodu na výzvu organizátora účtenky nedoloží,  
môže organizátor rozhodnúť o vylúčení súťažiaceho zo súťaže a strate nároku na výhru. 

 
Výhercom súťaže sa môže stať iba súťažiaci, ktorý úplne a riadne splní tieto pravidlá súťaže. 

Súťažiaci, ktorí nesplnia tieto pravidlá súťaže, budú zo súťaže vylúčení bez nároku na výhru a bez akejkoľvek náhrady. 
Organizátor súťaže má právo konečného posúdenia splnenia pravidiel súťaže jednotlivými súťažiacimi. 

6.Výhry v súťaži a určenie výhercov 

V súťaži je celkovo 18 (slovom: osemnásť) výhier uvedených v tabuľke 2. 

Tabuľka 
222: 2 

2: VÝHRY V SÚŤAŽI 

18x výhra hodinky GARMIN VENU 2 Silver/Granite Blue. (ďalej ako „výhra“)  
 

Po skončení každého súťažného týždňa budú vyžrebovaní vždy 2 výhercovia výhry zo všetkých súťažiacich riadne 
zaregistrovaných v priebehu trvania daného súťažného týždňa. 

Žrebovanie prebehne vo vopred stanovených termínoch týždenných žrebovaní uvedených v tabuľke 3 nižšie. 
Výherca bude vybraný náhodne prostredníctvom elektronického žrebovania. 

 

 

 

http://www.bonduellesutaz.sk/


 

Tabuľka 3: PREHĽAD TERMÍNOV TÝŽDENNÝCH ŽREBOVANÍ  VÝHERCOV VÝHRY 

1. žrebovanie PONDELOK 7. 3. 2022 o 11.00 

2. žrebovanie PONDELOK 14. 3. 2022 o 11.00 

3. žrebovanie PONDELOK 21. 3. 2022 o 11.00 

4. žrebovanie PONDELOK 28. 3. 2022 o 11.00 

5. žrebovanie PONDELOK 4. 4. 2022 o 11.00 

6. žrebovanie PONDELOK 11. 4. 2022 o 11.00 

7. žrebovanie PONDELOK 18. 4. 2022 o 11.00 

8. žrebovanie PONDELOK 25. 4. 2022 o 11.00 

9. žrebovanie PONDELOK 2. 5. 2022 o 11.00  

 

7. Oznámenie a čerpanie výhier 

Na oznámenie výhier bude použité telefónne číslo uvedené súťažiacim v súťažnej registrácii.  
Organizátor sa zaväzuje výhercov kontaktovať najneskôr do 3 pracovných dní od vyžrebovania.  

Po overení splnenia podmienok súťaže budú výhry odoslané na poštové adresy výhercov,  
a to najneskôr do 30. 6. 2022.  

 
Súťažiaci je povinný riadiť sa organizačnými pokynmi organizátora súťaže. Na čerpanie výhry je výherca povinný 

potvrdiť účasť na súťaži a predložiť originál súťažnej účtenky preukazujúcej súťažný nákup a doložiť prípadne iné, 
organizátorom požadované informácie/listiny, a to v lehote 5 pracovných dní od oznámenia výhry formou SMS. 

Súťažiaci je povinný rovnakým spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcej vete, reagovať aj na žiadosti zaslané 
prostredníctvom e-mailu, a to v rovnakej lehote ako podľa predchádzajúcej vety. 

 
Za splnenie lehoty sa považuje aj situácia, keď výherca kópiu účtenky zašle elektronicky a následne do 5 pracovných 

dní od oznámenia výhry zašle originál poštou na adresu sídla organizátora.  
V prípade, keď výherca nezareaguje v stanovenej lehote na telefonát organizátora ani na SMS,  
resp. e-mail s oznámením výhry, alebo nebudú splnené ďalšie podmienky na udelenie výhry, 

výherca stráca nárok na výhru a bude vyžrebovaný náhradný výherca. 
Ak bude zistené, že výherca nedodržal alebo porušil pravidlá súťaže, budú zo súťaže vyradené  

všetky jeho súťažné registrácie. 
 

V takom prípade výherca nárok na výhru stráca a bude vyžrebovaný náhradný výherca. 
Organizátor si spolu so zadávateľom súťaže vyhradzujú právo konečného rozhodnutia sporných prípadov,  

najmä o udelení výhry či neudelení výhry, rovnako ako o vyradení ktoréhokoľvek účastníka zo súťaže. 
Také rozhodnutie organizátora a zadávateľa je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať. 

Výhra bude výhercom doručená prostredníctvom spoločnosti Zásielkovňa, s.r.o.,  
na poštové adresy výhercov uvedené pri registrácii. 

 
Výhra sa považuje za organizátorom odovzdanú okamihom jej odoslania na výhercom uvedenú adresu,  

a to aj v prípadoch, keď bude jej doručenie zmarené z dôvodov na strane súťažiaceho  
alebo poskytovateľa doručovacích služieb. 

 
Na výhry nie je právny nárok. Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. 

Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná, nemá nárok výhru reklamovať,  
ani nárokovať žiadne vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote výhry. 

Zadávateľ ani organizátor nezodpovedajú za škodu vzniknutú používaním výhry. 



8. Práva a povinnosti zadávateľa súťaže 

Zadávateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty 
a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou stranou tak, 

aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami súťaže. 
Daň z výhry v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov hradí organizátor súťaže. 

 
Zadávateľ súťaže si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obdobie platnosti súťaže alebo súťaž ukončiť, a to v 

priebehu celého súťažného obdobia. Organizátor má právo po dohode so zadávateľom kedykoľvek zmeniť pravidlá 
tejto súťaže. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne a 

zverejnené na webových stránkach www.bonduellesutaz.sk.  
 

Zadávateľ ani organizátor súťaže nezodpovedajú za nedoručenie oznámenia o výhre výhercovi. 
Jediné úplné a záväzné pravidlá súťaže sú uložené u organizátora súťaže  

a uverejnené  na webovej stránke www.bonduellesutaz.sk.  
 

9. Všeobecné podmienky 

Do súťaže nebudú zaradené súťažné registrácie z obdobia mimo súťažného obdobia. 
Do súťaže nebudú zaradené registrácie nespĺňajúce tieto pravidlá súťaže. 

Organizátor si vyhradzuje právo konečného posúdenia všetkých súťažných registrácií. 

10. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Odoslaním súťažnej registrácie súťažiaci udeľuje výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných 
údajov zadávateľovi ako prevádzkovateľovi, a to  na účely organizácie a zaistenia súťaže, preverenia platnej účasti 

súťažiaceho v súťaži a prípadne s cieľom odovzdania výhry.  
Spracovanie osobných údajov zahŕňa zasielanie organizačných správ elektronickými prostriedkami nevyhnutných  

pre zaistenie riadneho priebehu súťaže. Rozsah spracovaných osobných údajov je meno, priezvisko,  
adresa na doručovanie, telefónne číslo, e-mail, informácie o veku nad 16 rokov, prípadne ďalšie údaje, 

ktoré súťažiaci prevádzkovateľovi v súvislosti so svojou účasťou v súťaži poskytne. 
 

Súťažiaci ako dotknuté osoby berú na vedomie, že ich osobné údaje budú spracovávané počas trvania súťaže  
(do vyrovnania výhier) a šesť mesiacov po skončení tejto súťaže. Po skončení tohto obdobia bude nevyhnutný rozsah 
údajov a dokumentov uschovaný na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa počas troch rokoch od skončenia 

súťaže, a to na účely ochrany práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa pri kontrolných konaniach,  
resp.  obrane proti nárokom. 

 
Súťažiaci má právo podať námietky proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu. 

Spracovanie osobných údajov bude vykonávané systematizovane a mechanicky. 
Súťažiaci berú na vedomie, že spracovanie osobných údajov bude prebiehať aj prostredníctvom sprostredkovateľov, 
ktorých na tento účel prevádzkovateľ poveril spracovaním osobných údajov a uzatvoril s nimi na tento účel príslušnú 

zmluvu. V predmetnom prípade to bude, najmä nie však výlučne, najmä organizátor. 
Súťažiaci má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adrese 

sídla prevádzkovateľa. 
Odvolaním súhlasu sa účasť v súťaži končí. 

 
Súťažiaci si je vedomý svojich práv vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

t. j. že má právo na prístup k svojim osobným údajom; ďalej najmä ak zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ 
vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života 

alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú jeho osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, 
môže požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie alebo môže požadovať, aby prevádzkovateľ odstránil takto vzniknutý 

stav a osobné údaje blokoval, urobil opravu, doplnil alebo zlikvidoval. 
 

http://www.bonduelle.sk/
http://www.bonduelle.sk/


Súťažiaci má takisto právo na prenosnosť údajov, obmedzenie spracovania a právo byť zabudnutý.  
Súťažiaci má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR . 

 
Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia prevádzkovateľovi a má za následok ukončenie účasti súťažiaceho 

na ďalšej účasti v súťaži vr. straty nároku na výhru, ak je doručené pred jej odovzdaním súťažiacemu. 
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené na http://bonduelle.sk/kontakt/ 

 
Príjemcovia údajov: poskytovatelia SMS a IT služieb, právne a účtovné spoločnosti, organizátor. 

Súťažiaci účasťou v súťaži takisto súhlasí v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, 
v znení neskorších predpisov s tým, že je prevádzkovateľ oprávnený použiť bezplatne krstné meno, prvé písmeno 

priezviska a mestskú časť bydliska v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch zadávateľa 
v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami či službami, a to v období, 

ktoré sa skončí uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže. 
 
 

11.Záverečné ustanovenia - schválenie pravidiel 

Registráciou do súťaže podľa čl. 5 týchto pravidiel súťaže každý súťažiaci potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti v 
súťaži stanovené týmito pravidlami súťaže. Registráciou do súťaže podľa čl. 5 týchto pravidiel každý súťažiaci schvaľuje 

tieto pravidlá a inštrukcie, ktoré sú uvedené v súťažných dokumentoch, a pristupuje k nim. 
 

 

28. 2. 2022 

http://bonduelle.sk/kontakt/

