
 

Pravidlá súťaže zverejnenej 7. 11. 2019 na Instagrame Yves Rocher Slovensko 

@yvesrocherslovensko 

  I. Všeobecné ustanovenia  

1. Účastníkom súťaže sa stáva každý účastník, ktorý akceptuje pravidlá súťaže, spĺňa tieto podmienky 

a odošle prostredníctvom komentára na Instagrame odpoveď na súťažnú otázku. 

2. Organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť Yves Rocher Slovakia s. r. o., so sídlom Gajova 

2513/4, 811 09 Bratislava Slovenská republika, IČO: 45676518, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 66683/B (ďalej len „organizátor“). 

3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenska. Z účasti 

v súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a osoby im blízke.  

4. Organizátor nemusí uchovávať dotazy účastníkov a nemá povinnosť na dotazy odpovedať. 

5. Organizátor si vyhradzuje právo skrátiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž či zmeniť jej pravidlá. 

6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodnúť s konečnou platnosťou 

podľa vlastného uváženia. 

7. Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať aj jej pravidlá. 

8. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom prevádzkované, sponzorované alebo spojené so spoločnosťou 

Facebook a táto spoločnosť za jej priebeh nijak nezodpovedá. Informácie poskytnuté v rámci súťaží 

nebudú tejto spoločnosti nijak sprístupnené. Všetky dotazy, komentáre alebo sťažnosti ohľadom 

súťaží musia byť adresované organizátorovi, nie Facebooku. 

II. Osobnostné práva a ochrana osobných údajov 

1. Účastník súťaže poskytuje vložením komentára ako odpovede na súťažnú otázku organizátorovi 

výslovný súhlas s tým, aby organizátor súťaže spracoval im poskytnuté osobné údaje (meno, 

priezvisko, instagramove meno a prípadne doručovaciu adresu). 

2. Organizátor súťaže týmto informuje každého účastníka súťaže, ktorý poskytol v súťaži svoje osobné 

údaje ku spracovaniu podľa predchádzajúceho odstavca, o jeho právach vyplývajúcich z Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti 

so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES 

(ďalej len „nariadenie“), t. j. najmä o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že účastník má 

právo prístupu k nim a že má právo pri porušení zákona sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných 

údajov so žiadosťou o zaistenie nápravy, ako aj o ďalších právach vyplývajúcich z nariadenia. Všetky 

informácie o spracovávaní osobných údajov, ako aj o právach účastníkov ako subjektov osobných 

údajov sú obsiahnuté v Zásadách ochrany osobných údajov (https://yves-

rocher.sk/uimg/Vernostny%20system/Zasady%20ochrany%20osobnych%20udajov%20Yves%20Roch

er.pdf).  Účastník prehlasuje, že sa so Zásadami ochrany osobných údajov zoznámil. Súhlas ku 

spracovávaniu údajov môže byť za podmienok zákona kedykoľvek odvolaný na adrese sídla 

organizátora. 

 III. Mechanizmus súťaže 

1. Súťaž bude prebiehať vždy v období uvedenom v oznámení príslušnej súťaže. 



2. Zo všetkých odpovedí, ktoré boli účastníkmi vložené ako komentáre v príslušnom období, vylosuje 

organizátor výhercu. Počet výhercov bude určený vždy v oznámení príslušnej súťaže. 

IV. Výhry a ich predanie 

1. Výhry v súťaži a ich počet bude určený vždy v oznámení o príslušnej súťaži. 

2. Každý výherca bude informovaný o výhre na Instagrame Yves Rocher Slovensko 

@yvesrocherslovensko. 

3. Výhry budú výhercom predané buď v sídle organizátora alebo budú zaslané poštou na výhercom 

uvedenú poštovú adresu na Slovensku. Pri vrátení zásielky prebehne jeden ďalší pokus o doručenie. 

4. Výhry nie sú súdne vymáhateľné. Výhry sú vždy uvedené netto, po prípadnom odvode zrážkovej 

dane. 

V. Zverejnenie pravidiel 

Tieto všeobecné, pre súťaže záväzné pravidlá budú zverejnené po celú dobu trvania súťaže 

v poznámke facebookovej stránky Yves Rocher Slovensko.  


