
Pravidlá   súťaže   Nakúpte   papierové   utierky   Harmony   
a   súťažte   o   pomocníkov   v   domácnosti  

 
Preambula  

Súťaž   „Nakúpte   papierové   utierky   Harmony   a   súťažte   o   pomocníkov   v   domácnosti“   sa   riadi  
výlučne   oficiálnymi   pravidlami   uvedenými   v   týchto   Pravidlách   súťaže   (ďalej   len   „pravidlá“),   ktoré  

popisujú   práva   a   povinnosti   jej   účastníkov   a   podmienky   súťaže.  

 
 
1.   Usporiadateľ   súťaže  
Usporiadateľom   súťaže   s   názvom   “Nakúpte   papierové   utierky   Harmony   a   súťažte   o   pomocníkov  
v   domácnosti”   (ďalej   len   „súťaž“)   je:   SHP   Harmanec,   a.s.   ,   976   03   Harmanec,   SR,   IČO:  
00153052   (ďalej   len   „usporiadateľ“).   
 
2.   Organizátor   súťaže  
Organizátorom   súťaže   je   Elite   Solutions,   s.r.o.,   so   sídlom   Mikulášska   5,   Bratislava   811   01,   IČO:  
36   760   960,   zapísaná   v   Obchodnom   registri   Okresného   súdu   Bratislava   I,   odd.:   Sro,   vložka   č.:  
45358/B   (ďalej   len   „organizátor“).   Usporiadateľ   týmto   oprávňuje   Organizátora   na   organizáciu   
a   realizáciu   celej   súťaže   v   zmysle   pravidiel   súťaže.   
 
3.   Celé   znenie   súťaže  
“Nakúpte   papierové   utierky   Harmony   a   súťažte   o   pomocníkov   v   domácnosti”.  
 
4.   Cieľ   súťaže  
Cieľom   súťaže   je   šírenie   povedomia   o   produktoch   Harmony.   
 
5.   Trvanie   súťaže  
Súťaž   prebieha   od   28.   11.   2019   –   31.   01.   2020   (12:00)   (ďalej   len   „čas   konania   súťaže“)   na  
webovej   stránke   www.tvojeharmony.sk/kaufland   (ďalej   len   „web“).   
 
6.   Podmienky   účasti   v   súťaži:   
Účasť   v   súťaži   je   možná   za   predpokladu   dodržania   podmienok   súťaže   definovaných   týmito  
pravidlami   súťaže.   Účastníkom   súťaže   môže   byť   iba   fyzická   osoba   staršia   ako   18   rokov   (osoby  
mladšie   ako   18   rokov   sa   môžu   zúčastniť   iba   so   súhlasom   svojho   zákonného   zástupcu)   s  
adresou   pre   doručovanie   na   území   Slovenskej   republiky   (ďalej   len   „súťažiaci“   alebo   „účastník  
súťaže“),   ktorá   sa   zapojí   na   webe   do   súťaže,   a   to   prostredníctvom   registrovania   pokladničného  
dokladu   z   obchodného   reťazca   Kaufland,   na   ktorom   je   aspoň   jeden   z   týchto   produktov   -  
Harmony   Everyday   family   pack   violet,   Harmony   Clean   Expert,   Harmony   Garage   Expert,  
Harmony   Pet   Expert   a   Harmony   Good   for   Food   Waffle ,   a   to   v   čase   konania   súťaže.   Zároveň   je   v  
súťažnom   formulári   na   webe   potrebné   uviesť   meno,   priezvisko,   e-mail   a   DKP   číslo   z  

 



pokladničného   dokladu   alebo   číslo   ekasy/elektronickej   pokladnice   (KP).   Do   súťaže   môžete  
prihlásiť   pokladničný   blok   z   aktuálneho   týždňa,   alebo   z   týždňa   pred   ním.   Pokladničný   blok   je  
možné   prihlásiť   iba   raz.   
 
V   prípade,   že   sa   z   dôvodu   chybne   uvedených   kontaktných   údajov   nebude   možné   s   výhercom  
spojiť,   zaniká   jeho   nárok   na   výhru   a   pripadá   náhradnému   výhercovi.   Osoby   nespĺňajúce  
podmienky   účasti   v   súťaži   alebo   konajúce   v   rozpore   s   pravidlami   súťaže   nebudú   do   súťaže  
zaradené.   Pokiaľ   sa   ukáže,   že   takáto   osoba   sa   aj   napriek   uvedenému   stala   výhercom   v   súťaži,  
napr.   v   dôsledku   nepravdivých   informácií,   ktoré   poskytla,   nemá   nárok   na   výhru   a   výhra   sa   tejto  
osobe   neodovzdá   a   spôsobom   uvedeným   v   bode   8.   týchto   pravidiel   bude   ustanovený   náhradný  
výherca.   
 
7.   Výhry   v   súťaži:   
Účastník   súťaže,   ktorý   splní   podmienky   súťaže   podľa   bodu   6.   týchto   pravidiel,   bude   zaradený  
do   výberu   výhercov   o   30   cien   -   elektrické   spotrebiče   do   domácnosti   (ďalej   len   „výhra“).   Výhry   sú  
rozdelené   do   3   výherných   balíkov   po   3   ceny   (spolu   9   rôznych   produktov).   
 
1.   balík   výhier:   1.   cena   -   kuchynský   robot,   2.   cena   -   Smoothie   mixér,   3.   cena   -   Retro   čajník,   
2.   balík   výhier:   1.   cena   -   Kávovar,   2.   cena   -   Elektrický   grill   ,   3.   cena   -   Praktický   sendvičovač  
3.   balík   výhier:   1.   cena   -   Ručný   vysávač,   2.   cena   -   Sodastream,   3.   cena   -   Robustný   vafľovač.  
  
 
8.   Spôsob   výberu   výhercov:   
Usporiadateľ   náhodným   výberom   vyžrebuje   z   účastníkov   súťaže   30   výhercov   v   priebehu   10  
týždňov   (každý   týždeň   vyžrebujeme   3   výhercov).   Žrebovanie   bude   prebiehať   bez   prítomnosti  
verejnosti   so   zachovaním   princípu   náhodného   výberu,   najneskôr   do   3   pracovných   dní   po  
skončení   konkrétneho   súťažného   týždňa.   
2019  
48.   týždeň   -   Od   28.   11.   -   01.   12.   -   1.   balík   výhier   -   vyhodnotenie   do   3   pracovných   dní  
49.   týždeň   -   Od   02.   12.   -   08.   12.   -   2.   balík   výhier   -   vyhodnotenie   do   3   pracovných   dní  
50.   týždeň   -   Od   09.   12.   -   15.   12.   -   3.   balík   výhier   -   vyhodnotenie   do   3   pracovných   dní  
51.   týždeň   -   Od   16.   12.   -   22.   12.   -   1.   balík   výhier   -   vyhodnotenie   po   1.   týždni   2020  
52.   týždeň   -   Od   23.   12.   -   29.   12.   -   2.   balík   výhier   -   vyhodnotenie   po   1.   týždni   2020  
2020  
01.   týždeň   -   Od   30.   12.   -   05.   01.   -   3.   balík   výhier   -   vyhodnotenie   do   3   pracovných   dní  
02.   týždeň   -   Od   06.   01.   -   12.   01.   -   1.   balík   výhier   -   vyhodnotenie   do   3   pracovných   dní  
03.   týždeň   -   Od   13.   01.   -   19.   01.   -   2.   balík   výhier   -   vyhodnotenie   do   3   pracovných   dní  
04.   týždeň   -   Od   20.   01.   -   26.   01.   -   3.   balík   výhier   -   vyhodnotenie   do   3   pracovných   dní  
05.   týždeň   -   Od   27.   01.   -   31.   01.   -   1.   balík   výhier   -   vyhodnotenie   do   3   pracovných   dní  
 
9.   Oznámenie   o   výhre   a   distribúcia   výhry:   
V   prípade,   že   výherca   nedovŕšil   18   rokov,   bude   nadviazaný   kontakt   so   zákonným   zástupcom,  
ktorý   bude   požiadaný   o   poskytnutie   adresy   a   telefónneho   čísla.   Uvedené   údaje   budú   použité   len  

 



za   účelom   odoslania   výhry   a   nebudú   nijakým   ďalším   spôsobom   spracovávané.   Každý   účastník  
udeľuje   svojou   účasťou   v   súťaži   súhlas   k   tomu,   že   jeho   osobné   údaje   (e-mail),   môžu   byť   použité  
a   uchovávané   primeraným   spôsobom   za   účelom   prevádzkovania   súťaže   (napr.   realizácia  
súťaže,   odovzdanie   a   prevzatie   výhry),   a   to   po   dobu   trvania   súťaže,   usporiadateľom   ako  
organizátorom.   Spracovanie   údajov   môže   byť   vykonávané   prostredníctvom   tretích   osôb.   Súhlas  
je   udelený   dobrovoľne   na   dobu   neurčitú   a   môže   byť   kedykoľvek   odvolaný   písomnou   formou   na  
adresu   sídla   správcu.   Výherca   bude   kontaktovaný   e-mailom   do   3   kalendárnych   dní   odo   dňa,  
kedy   bude   o   výhre   rozhodnuté   a   bude   požiadaný   o   zaslanie   doručovacej   adresy,   telefónneho  
čísla   a   fotografie   pokladničného   bločku.   Ten   potvrdí   nákup   aspoň   jedného   produktu   Harmony  
(odstavec   č.   6)   z   obchodnej   siete   Kaufland,   dátum   nákupu   a   tým   aj   jeho   pravosť.   Ak   nebude  
fotografia   pokladničného   bloku   predložená,   výhra   pripadne   ďalšiemu   vyžrebovanému   výhercovi.  
Usporiadateľ   zašle   výhru   výhercovi   najneskôr   do   15   kalendárnych   dní,   odo   dňa   oznámenia  
kontaktných   údajov.   Ak   výherca   neodpovie   v   lehote   2   kalendárnych   dní   odo   dňa   oznámenia   o  
výhre,   prepadá   jeho   nárok   na   výhru   bez   nároku   na   akúkoľvek   náhradu.   Spôsobom   uvedeným   v  
bode   8.   týchto   pravidiel   súťaže   bude   ustanovený   náhradný   výherca.   Výherca   nie   je   povinný  
výhru   prijať.   Výhry   v   súťaži   nie   je   možné   vymáhať   právnou   cestou   ani   alternatívne   plniť   v  
peniazoch.   Usporiadateľ   ani   organizátor   nezodpovedajú   za   správnosť   kontaktných   údajov  
poskytnutých   výhercom   za   účelom   doručenia   výhry   a   ani   za   nedoručenie   výhry   v   prípade   zmeny  
adresy   výhercu,   o   ktorej   nebol   upovedomený,   za   stratu,   poškodenie,   zničenie   alebo  
nedoručenie   výhry,   či   jej   nedoručenie   po   lehote   stanovenej   v   pravidlách   súťaže   z   dôvodov  
spočívajúcich   na   strane   Slovenskej   pošty,   či   iného   poštového   dopravcu   –   kuriéra.   Usporiadateľ  
a   organizátor   nezodpovedajú   za   vlastnosti   výhier.   Reklamácie   sa   na   výhry   nevzťahujú,   pokiaľ   v  
jednotlivom   prípade   nie   je   dohodnuté   inak.   
 
10.   Predčasné   ukončenie   súťaže:   
Usporiadateľ   si   vyhradzuje   právo   prerušiť   alebo   ukončiť   súťaž   kedykoľvek   bez  
predchádzajúceho   upozornenia   a   bez   uvedenia   dôvodov.   Túto   možnosť   usporiadateľ   uplatní  
najmä   vtedy,   ak   z   technických   dôvodov   (napr.   vírusy   v   počítačovom   systéme,   manipulácia   alebo  
chyby   v   hardvéri   a/alebo   softvéri)   alebo   z   právnych   dôvodov   nie   je   možné   zaručiť   riadny   priebeh  
súťaže.   
 
11.   Všeobecné   podmienky:   
Každý   Účastník   udeľuje   svojou   účasťou   v   súťaži   súhlas   k   tomu,   že   jeho   osobné   údaje   v   rozsahu  
meno,   priezvisko,   telefónne   číslo   a   e-mailová   adresa,   môžu   byť   použité   a   uchovávané  
primeraným   spôsobom   za   účelom   prevádzkovania   súťaže   (napr.   realizácia   súťaže,   odovzdanie  
a   prevzatie   výhry),   a   to   po   dobu   trvania   Súťaže   Usporiadateľom   ako   organizátorom.  
Spracovanie   údajov   môže   byť   vykonávané   prostredníctvom   tretích   osôb.   Súhlas   je   udelený  
dobrovoľne   a   môže   byť   kedykoľvek   odvolaný   písomnou   formou   na   adresu   sídla   organizátora.  
Súťažiaci   má   práva   podľa   §   19   -   30   zákona   č.   18/2018   Z.   z.   o   ochrane   osobných   údajov   v   znení  
neskorších   predpisov,   t.   j.   predovšetkým   právo   na   informácie   o   stave   spracúvania   svojich  
osobných   údajov,   ktoré   sú   predmetom   spracúvania,   právo   na   opravu   nesprávnych   alebo  
neaktuálnych   osobných   údajov   v   priebehu   spracúvania,   právo   na   likvidáciu   osobných   údajov,   ak  
bol   splnený   účel   ich   spracúvania,   právo   na   základe   bezplatnej   písomnej   žiadosti   namietať   voči  

 



využívaniu   svojich   osobných   údajov   na   marketingové   účely.   Odvolanie   súhlasu   voči   jednému   z  
uvedených   subjektov   nemá   vplyv   na   trvanie   súhlasu   udeleného   druhému   z   nich.  

Účastník   Súťaže   berie   na   vedomie   a   súhlasí   s   tým,   že   Usporiadateľ   alebo   organizátor   v   rozsahu  
a   podmienok   dohodnutých   s   Usporiadateľom   sú   oprávnení   s   použitím   automatizovaných,  
čiastočne   automatizovaných   alebo   iných   ako   automatizovaných   prostriedkov   spracúvania  
zhromažďovať,   spracúvať   (v   zmysle   Zákona   o   ochrane   osobných   údajov)   a   používať   Údaje   v  
súlade   s   právnym   poriadkom   SR.   Účastník   Súťaže   udeľuje   Usporiadateľovi   tento   súhlas   bez  
vecného,   časového,   množstvového   a   územného   obmedzenia   a   môže   ho   kedykoľvek   odvolať.  
Tento   súhlas   sa   vzťahuje   aj   na   tretie   osoby,   ktorým   Usporiadateľ   údaje   v   súlade   s   jeho   určením  
poskytne.  

Výhry   neprevzaté   výhercom   prepadajú   v   prospech   Organizátora.   Cenu   nie   je   možné   vymáhať  
súdnou   cestou   ani   nie   je   možné   nárokovať   si   inú   výhry   alebo   finančnú   hodnotu   výhry.  
 
 
12.   Dane:   
Usporiadateľ   nebude   zodpovedať   za   dane   vyplývajúce   z   výhry   podľa   príslušného   zákona   č.  
595/2003   Z.z.   o   dani   z   príjmov   v   znení   neskorších   predpisov.  

Výherca   nemá   právny   nárok   na   zámenu   výhry   alebo   výplatu   jej   hodnoty   formou   peňažnej   alebo  
inej   kompenzácie.   Účastník   Súťaže   berie   na   vedomie,   že   výhry   zo   stávok   a   hier   nie   je   možné  
podľa   platnej   právnej   úpravy   vymáhať   súdnou   cestou.  

 
Impressum   
SHP   Harmanec,   a.s.,   976   03   Harmanec,   SK,   IČO:   00153052,   Zapísané   v   Obchodnom   registri  
Okresného   súdu   v   Žiline.  

 


