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Štatút Vianočnej súťaže „Hádaj a napeč!“ 
 

I. Organizátor spotrebiteľskej súťaže a podmienky súťaže 

 

Organizátorom súťaže „Hádaj a napeč!“ (ďalej len „Súťaž“) je obchodná spoločnosť LESAFFRE 

Slovensko, a. s., Piešťanská 3, Trnava 917 01,  IČO: 31 724 701, DIČ:2020507533, IČ DPH: 
SK2020507533. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, 
Vložka č.: 10292/T (ďalej len „Organizátor“). 
 

Účelom a predmetom tohto štatútu je záväzná úprava podmienok Súťaže. Účasťou na akcii 
vyjadruje súťažiaci svoj bezvýhradný súhlas s  podmienkami Súťaže uvedenými v tomto 
štatúte a zaväzuje sa ich dodržiavať. Akcia je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v 
zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

II. Termín a miesto konania Súťaže 

Súťaž je časovo limitovaná a bude prebiehať v období od 11. 11. 2019 do 15. 12. 2019 

prostredníctvom Facebookovej stránky (konta) Organizátora Pečenie nás baví (ďalej aj ako 

„Facebook Organizátora“) a aj prostredníctvom Instagramovej stránky (konta) Organizátora 
pecenie_nas_bavi (ďalej ako „Instagram Organizátora“), spoločne tiež „sociálne siete“. Pre zaradenie 

do Súťaže je potrebné splnenie podmienok súťaže uvedených v čl. III a IV. tohto štatútu. 

III. Podmienky účasti v Súťaži 
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na 
právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej aj „súťažiaci“). 
 

Podmienkou účasti v Súťaži je splnenie všetkých podmienok pre zapojenie sa do Súťaže, ktoré sú 
uvedené v časti IV. tohto štatútu. 
 

Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom 
stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa 
neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, 
je povinná túto Organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora súťaže vrátiť, 
respektíve nahradiť Organizátorovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry. 
 

IV.  Pravidlá Súťaže 

Súťaž prebieha v dvoch častiach – tzv. malá súťaž a veľká súťaž. 
 

Podmienky  zapojenia sa do malej súťaže: 
● súťažiaci navštívi Facebook alebo Instagram Organizátora -  „Pečenie nás baví“ 
● na týchto stránkach bude Organizátor každý týždeň trvania súťaže zverejňovať hádanky a 

hlavolamy  

● súťažiaci uverejní do komentáru pod hádanku/hlavolam príspevok, ktorý musí obsahovať 
správne riešenie hádanky/hlavolamu 
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● jeden súťažiaci môže uverejniť maximálne 1 komentár pod danú hádanku/hlavolam. 

 

Podmienky zapojenia sa do veľkej súťaže: 
● súťažiaci počas trvania súťaže navštívi Facebook alebo Instagram Organizátora „Pečenie nás 

baví“ 
● na tejto stránke súťažiaci uverejní príspevok, ktorý musí obsahovať: 

○ vlastnú fotografiu ním napečeného jedla  

○ v príprave musí byť použitý Produkt Organizátora, t.j. príspevok musí obsahovať fotku 

finálneho jedla vrátane fotky Produktu Organizátora 

● jeden súťažiaci môže uverejniť maximálne 5 receptov 

 

 

Za Produkt Organizátora sa považuje aspoň jeden z jednoznačne identifikovateľných produktov 
spoločnosti LESAFFRE Slovensko, a.s. Pod pojmom jednoznačne identifikovateľným produktom 
spoločnosti sa rozumie produkt s obalom, alebo samotný obal VIVO 42 g, FALA 42 g, alebo SAF 

INSTANT 10 g. 

 

Súťažiaci zaslaním fotografie potvrdzuje, že sa jedná výhradne o jeho vlastnú autorskú fotografiu, 
ktorú sám vytvoril.  

Zaslaním príspevku Súťažiaci ako autor receptu a fotografie v zmysle § 12 Občianskeho 
zákonníka udeľuje Organizátorovi výslovný súhlas so zverejnením zaslanej fotografie v plnom 
rozsahu, a to vo verejne dostupných médiách, predovšetkým na Facebooku a Instagrame 

Organizátora a na stránke www.pecenienasbavi.sk, a tiež súhlasí s bezodplatným ďalším šírením vo 
vyššie uvedenom rozsahu a/alebo v hromadných informačných prostriedkoch i propagačných 
materiáloch Organizátora. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia o ochrane osobných údajov. 
 

V. Určenie výhercov súťaže a ceny 

 

Malé súťaže sa oceňujú nasledovne: 
• v každej týždňovej súťaži budú náhodným výberom určení traja výhercovia troch cien 

• ceny sa týmto výhercom pridelia náhodne s tým, že výhercovia v jednej malej súťaži získajú 
každý po jednej z niektorých týchto cien: fľaša na vodu, kuchárska kniha, lyžica na váženie.  

 

Veľké súťaže sa oceňujú nasledovne: 
• vo veľkej súťaži bude ocenených prvých sedem výhercov nasledovne: 

o prvé miesto bude odmenené rodinným wellness pobytom,  
o druhé miesto bude odmenené kuchynským robotom KENWOOD,  
o 3. až 7. miesto bude odmenené poukážkou do siete parfumérií vo výške 20 EUR 

• výhercovia budú vybratí po posúdení všetkých súťažných príspevkov zo strany 

zriadeného výboru Organizátora. Všetky príspevky musia spĺňať podmienky tejto súťaže, 

pričom sa posudzuje najmä kvalita, zložitosť a kreativita napečeného jedla nachádzajúceho 
sa na fotografii.  

 

Vyhodnotenie celkových výsledkov súťaže sa uskutoční dňa 16.12.2018. 

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny cien na základe objektívnych príčin, prípadne vplyvom zmien 
na strane dodávateľa cien.  
 

Výhercovia môžu byť zverejnení na Facebooku a Instagrame Organizátora „Pečenie nás baví“ ako aj 

na webovej stránke www.pecenienasbavi.sk .  

http://www.pecenienasbavi.sk/
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Výhercovia budú o výhre, okrem samotného vyhlásenia výsledkov, informovaní 
prostredníctvom Messengeru (pri zapojenia sa cez Facebook) alebo cez Direct (pri zapojení sa 
cez Instagram).   

 

Ceny budú odoslané Organizátorom po skončení Súťaže bezodkladne, najneskôr do 
31.12.2019, v závislosti od obdržania údajov výhercov potrebných na doručenie výhry. Ak sa do 

31.12.2019 nepodarí skontaktovať s výhercom, uplynutím predmetnej lehoty stráca výherca právo 
na uplatnenie si výhry ceny a jeho výhra sa posunie ďalšiemu účastníkovi Súťaže, ktorý bude 
určený náhodným výberom.  

 

Účasťou na Súťaži každý súťažiaci akceptuje, že cena podľa tohto štatútu nie je v zmysle § 845 ods. 
1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhateľná a 
súťažiaci nemôže požadovať ani inú kompenzáciu. Súťažiaci, ktorý je výhercom nemôže požadovať 
peňažné plnenie výmenou za výhru v Súťaži a nemá nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany 
Organizátora. 
 

Ceny budú výhercom zaslané doporučene prostredníctvom pošty, resp. zásielkovej služby, do 
vlastných rúk alebo si ich prevezme výherca osobne na základe predchádzajúcej dohody. 
 

Organizátor nezodpovedá za nedoručenie ceny v prípade zmeny bydliska výhercu, ak mu táto zmena 
nebola výhercom riadne a včas oznámená, rovnako ako v prípade neprítomnosti výhercu na adrese, 
ktorú mu výherca oznámil, ani za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie ceny alebo jej doručenie 
až po lehote stanovenej v tomto štatúte spôsobené zo strany pošty či iného prepravcu. 
 

Organizátor nie je zodpovedný za akékoľvek nesprávne zadané údaje (meno a priezvisko, adresa 
trvalého bydliska, alebo iné údaje), resp. zmenu údajov, zo strany výhercov, ktoré by malo za 
následok, že cena nebude riadne odovzdaná, resp. doručená výhercovi. V takýchto prípadoch ceny 
prepadávajú v prospech Organizátora. 

VI. Daňové a iné právne povinnosti 

Organizátor upozorňuje súťažiacich, že ceny sú predmetom dane z príjmov v zmysle platného zák. č. 
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za podmienok nižšie uvedených. 
 

Prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- Eur za cenu alebo výhru sú oslobodené od 
dane z príjmu v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov. V prípade ceny alebo výhry, ktorej hodnota je vyššia ako 350,- Eur 

zdaneniu podlieha suma, ktorá prevyšuje 350,- Eur. Daň je povinný uhradiť výherca v zmysle zákona 
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
 

Organizátor je povinný hodnotu ceny oznámiť výhercovi v prípade, ak jej hodnota je vyššia ako 350,- 
Eur. 

VII. Ochrana osobných údajov 

K poskytnutiu osobných údajov súťažiaceho dochádza pri kontakte Organizátora s výhercom. 
Výherca spolu s poskytnutím svojich bežných osobných údajov podpíše súhlas so spracovaním 
osobných údajov na účely zverejnenia výsledkov súťaže a doručenia výhry výhercovi. 
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Prevádzkovateľom pri spracovaní osobných údajov je obchodná spoločnosť LESAFFRE  Slovensko, 
a. s., Piešťanská 3, Trnava 917 01,  IČO: 31 724 701,spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10292/T.  
 

Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie za účelom zverejnenia výsledkov súťaže na 
Facebookovej a Instagramovej stránke „Pečenie nás baví“, na webovej stránke prevádzkovateľa 
www.pecenienasbavi.sk, ako aj za účelom doručenia výhry výhercom. 

 

Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Ten sa 

udeľuje na dokumente „Súhlas so pracovaním osobných údajov“, ktorý Súťažiaci podpíše a jeho sken 

pošle Prevádzkovateľovi.  
 

Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ bude spracovávať, je meno, priezvisko, adresa. V prípade, ak na 
fotografii napečeného produktu je aj viditeľná tvár výhercu, tak sa spracováva aj jeho fotografia. 
 

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje tretej strane. Treťou stranou je spoločnosť 
Facebook, poštový doručovateľ, náš zmluvný partner poskytujúci úložisko dát (cloud), osoba 

prevádzkujúca našu webovú stránku. Osobné údaje budú spracovávané a uchovávané na 
nevyhnutný čas v súlade s účelom ich použitia, najviac však po dobu 2 rokov. Osobné údaje sa 

neprenášajú mimo krajín EU. 
 

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ako i nariadenia EÚ č. 679/2016 (GDPR) 
má súťažiaci nasledovné práva: právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných 
údajov, pričom odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť 
spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním; právo na opravu nesprávnych osobných údajov; 

právo na vymazanie osobných údajov; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; právo 
namietať spracúvanie osobných údajov;  právo na prenosnosť osobných údajov; právo začať konanie 
o ochrane osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov SR. 
 

Spracovanie osobných údajov je podmienkou na doručenie výhry. 
 

VIII. Zodpovednosť Organizátora za priebeh súťaže 

Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré 
súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia Súťaže, zrušenia alebo úpravy jej 
podmienok, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania a to aj bez 

uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. 
 

Na ceny zo Súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je 
možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Výhru nie je možné zameniť za finančnú 
hotovosť. 
 

Zverejnením príspevku na facebookovej stránke dáva každý súťažiaci v súlade s § 12 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súhlas Organizátorovi bezodplatne 
využívať aj iné zložky osobnostných práv Súťažiacich v médiách (vrátane internetu), propagačných a 
reklamných materiáloch Organizátora, a na výrobkoch Organizátora s tým, že môžu byť vytvárané a 
zverejňované obrazové záznamy Súťažiaceho, a to po dobu 2 rokov odo dňa ukončenia Súťaže. 
 

Organizátor Súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy 
súťažných príspevkov či ich častí na facebookovej stránke Organizátora. 
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IX. Záverečné ustanovenia 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút súťaže. 
 

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorých konanie bude naplňovať znaky 
podvodného správania alebo používania falošných profilov za účelom zvýšenia si pravdepodobnosti 
výhry alebo iného ovplyvňovania súťaže. 
 

Účasť v Súťaži je dobrovoľná a súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej 
podmienkami a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto 
podmienok súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto 
súťažiaceho zo Súťaže. 
 

V prípade ak súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo vyhláseniam, ktoré počas 
účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť Organizátorovi akékoľvek náklady 
alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla. 
 

Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v 
elektronickej podobe na stránke www.pecenienasbavi.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na 
adrese Lesaffre Slovensko, a. s., Piešťanská 3, Trnava 917 01. 
 

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so 
spoločnosťou Facebook či Instagram. Súťažiaci súhlasí so štatútom Súťaže a vedome poskytuje 
svoje údaje Organizátorovi, a nie spoločnosti Facebook alebo Instagram. Informácie, ktoré súťažiaci 
poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely (zverejnenie napečených 
produktov). Organizátor Súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto 
vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži. Súťažiaci môže 
kedykoľvek odvolať udelený súhlas kontaktovaním Organizátora Súťaže. 
 

Trnava, dňa 11.11.2019 

http://www.pecenienasbavi.sk/

