
Úplné pravidlá propagačnej  súťaže  
"Očistite telo i dušu s LIPOVITANOM DUO alebo LIPOVITANOM S“ 

 
Vyhlasovateľ RECORDATI SK,  s.r.o., so sídlom: Vavrinecká 5, 831 52 Bratislava, IČO: 35 778 482, 
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 20791, týmto 
vyhlasuje verejný prísľub podľa § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení, pre záujemcov o účasť 
v propagačnej súťaži  "Očistite telo i dušu s LIPOVITANOM DUO alebo LIPOVITANOM S" (ďalej len 
"súťaž"). Bližšie podmienky pre účasť sú nasledovné: 

Podmienky účasti 

⇨ Účastníkmi súťaže môžu byť len občania SR, ktorí ku dňu odoslania svojej odpovede dosiahli aspoň 18 

rokov alebo nadobudli plnoletosť iným zákonným spôsobom. 

⇨ Predmetom súťaže je zodpovedanie jednej otvorenej otázky ohľadom množstva budúceho predaja 

produktu LIPOVITAN® DUO alebo LIPOVITAN® S. 

⇨ Účastník odpovie na otázku ohľadom LIPOVITAN® DUO alebo LIPOVITAN® S. 

⇨ Znenie otázky je po dobu trvania  súťaže  uvedené v propagačných materiáloch súťaže, na webe 

www.lipovitan.sk a www.recordati.sk, prípadne v rámci on-line nosičov (napríklad reklamné bannery). 

⇨ Odpoveď účastníka bude zaradená do vyhodnotenia len vtedy, ak bude splnených týchto 5 podmienok: 

• na odpovednom kupóne bude uvedená číslovkou odpoveď na otázku: "Koľko ks LIPOVITANU DUO 
alebo LIPOVITANU S  sa predá do lekárni v Slovenskej republike za obdobie 03-06/2019?"; 
• na odpovednom kupóne alebo na zásielke bude poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov na 
účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a odovzdanie odmien a budú zároveň uvedené kontaktné údaje o 
účastníkovi, umožňujúce jeho kontaktovanie v prípade výhry – minimálny rozsah kontaktných údajov 
účastníka je: meno, priezvisko a adresa (nad tento rámec  môže byť uvedený aj telefón alebo e-mail pre 
rýchlejšiu komunikáciu);  
• na zodpovednom kupóne budú nalepené alebo v zásielke priložené dva ks čiarových kódov vystrihnutých z 
krabičiek produktu LIPOVITAN® DUO (30 tbl.) alebo LIPOVITAN® S (90 tbl., 90+15 tbl.). Ostatné 
produkty značky LIPOVITAN® nie sú zaradené do súťaže, z ktorého dôvodu  ich čiarové kódy nemožno za 
účelom účasti v súťaži použiť; 
• odpovedný kupón musí byť podpísaný; 
• zásielka bude odoslaná na adresu: RECORDATI SK s.r.o., Vavrinecká 5, 831 52 Bratislava najneskôr dňa 
30. 6. 2019, bude opatrená na obálke heslom "SÚŤAŽ" a poštovou známkou (prípadne iným 
označením poštového podniku preukazujúcim úhradu poštovného súťažiacim)  a bude doručená na určenú 
adresu spoločnosti  Recordati SK s.r.o. najneskôr dňa 7. 7. 2019. 

⇨ Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a členovia orgánov spoločnosti Herbacos Recordati s.r.o. 

a spoločnosti RECORDATI SK s.r.o. 

http://www.lipovitan.sk
http://www.recordati.sk


Termín súťaže 

⇨ Súťaž sa začne 21. 3. 2019. 

⇨ Odpovede musia byť doručené najneskôr do dňa 7. 7. 2019 na adresu: RECORDATI SK s.r.o., 

Vavrinecká 5, 831 52 Bratislava a to v obálke označenej heslom „SÚŤAŽ“. 

⇨ Najneskôr 1. 8. 2019 bude účastníkovi, ktorý bol vyhodnotený ako víťazný účastník, zaslané 

doporučeným listom oznámenie. Ak s tým bude účastník súhlasiť, bude jeho meno, ako víťaza súťaže, 
uvedené na internetových stránkach spoločnosti a značky LIPOVITAN®. 

Vyhodnotenie 

⇨ Účastník súťaže, ktorý uhádne správnu odpoveď – ak taký nie je, účastník súťaže, ktorý sa najviac zo 

všetkých účastníkov súťaže priblíži správnej odpovedi, sa stáva víťazom súťaže a získava vecnú odmenu, 
uvedenú nižšie. 

⇨ Zo všetkých riadne doručených odpovedí bude vybraný len jeden víťaz. 

⇨ Ak by u danej otázky boli doručené dve a viac správnych odpovedí, potom víťazom je ten účastník, 

ktorého odpoveď bola doručená najskôr. Ak by v jeden deň bolo doručených viac správnych odpovedí, 
potom sa odmena pre víťaza rozdelí rovným dielom pre všetkých takto určených víťazných  účastníkov.  
 

Odmena 

⇨ Víťaz súťaže získava nárok na odmenu v podobe hotelového šeku VITAL & AKTIV od spoločnosti 

Connex. Tento šek zahŕňa 3 dni pobytu (2 noci) pre 2 osoby v dvojlôžkovej izbe vrátane raňajok + poukážku 
v hodnote 80 € na reštauračné a hotelové služby. Aktuálna ponuka hotelov na www.connexservice.cz. 

⇨ Presnejšia špecifikácia udelenej odmeny je úplne v kompetencii vyhlasovateľa. 

⇨ Víťaz má právo prevziať odmenu do konca septembra 2019 v sídle spoločnosti alebo poštou. Ak by sa na 

vyzdvihnutie odmeny nedostavil, nárok na jej poskytnutie zaniká. 
 

Osobné údaje 

⇨ Účasť v súťaži je spojená so spracúvaním osobných údajov účastníkov. Poskytnutie osobných údajov je 

dobrovoľné, avšak účastník, ktorý neudelí súhlas so spracovaním osobných údajov nemôže byť zaradený do 
súťaže, nakoľko je nevyhnutné, aby sme overili či účastník nie je vylúčený z účasti na súťaži a eventuálne 
aby sme ho kontaktovali v prípade, ak bol vyžrebovaný medzi výhercami súťaže. 
Neudelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajoch na účely priameho marketingu nemá pre účastníka 
žiadne následky. V takom prípade ho v budúcnosti vôbec nebudeme kontaktovať. 

⇨ Osobné údaje účastníkov budú spracúvané v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 257 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako 
„Nariadenie“) a zákonom číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“).   



⇨ Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ osobných údajov je spoločnosť RECORDATI SK,  s.r.o., so sídlom: 

Vavrinecká 5, 831 52 Bratislava, IČO: 35 778 482, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, , odd. Sro, vložka č. 20791. 
Dotknutá osoba. Dotknutá osoba je fyzická osoba, účastník súťaže, ktorá sa zaslaním odpovedného kupónu 
rozhodla zapojiť do súťaže. 

⇨ Aké osobné údaje spracúvame. Spracúvame osobné údaje účastníka v rozsahu, akom boli poskytnuté, 

pričom povinnými údajmi sú vždy meno, priezvisko a poštová adresa na doručovanie písomností, ktoré 
slúžia na identifikáciu účastníka a na primárny kontakt, pričom ako nepovinné údaje môžeme spracúvať 
telefónne číslo či e-mailovú adresu, ak boli poskytnuté a v takom prípade môžeme účastníka kontaktovať aj 
telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. 

⇨ Účel spracúvania osobných údajov. Osobné údaje účastníkov sú spracúvané na účely (i) zaradenia 

účastníka do žrebovania o výhry, kontaktovanie výhercov a distibúciu výhier a (ii) priameho marketingu – 
iba ak účastník v odpovednom kupóne tento účel zreteľne označil 

⇨ Príjemcovia. Osobné údaje účastníkov môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté alebo sprístupnené 

orgánom dohľadu a dozoru, súdom či orgánom činným v trestnom konaní a tiež zmluvným partnerom – 
poskytovateľom služieb ako napr. poskytovateľom IT riešení, doručovateľskej službe, daňovým, právnym či 
iným poradcom. 

⇨ Doba spracúvania osobných údajov.  Osobné údaje účastníkov budú spracúvané najdlhšie po dobu do 

šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia žrebovania a v prípade, ak bol udelený súhlas na priamy marketing, 
najdlhšie po dobu troch rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. 

⇨ Práva dotknutej osoby. Účastník má právo právo (i) na prístup k svojim osobným údajom, (ii) požiadať 

o ich opravu alebo odstránenie, (iii) namietať proti ich spracovávaniu a (iv) právo požadovať vymazanie 
svojich osobných údajov ("právo na zabudnutie"), ako aj (v) právo na prenosnosť údajov a právo žiadať 
obmedzenie spracúvania v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi. 
Účastník má tiež právo kedykoľvek slobodne a bezplatne odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov 
na vyššie uvedené účely. V takom prípade vyhlasovateľ nebude môcť ďalej spracovávať osobné údaje, iba ak 
by na to mal presvedčivé, oprávnené záujmy alebo iný zákonný dôvod pre ich spracúvanie. 
Ak sú preto dôvody, účastník má právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru - Úrad na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. 

Ďalšie podmienky 

⇨ Otázky neupravené týmito podmienkami sa riadia ustanoveniami § 850 a nasledujúcimi zákona č. 

40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení. 

Bratislava, 11. 3. 2019 

Recordati SK s.r.o. 

Ing. Ľubomír Mistrík, konateľ a výkonný riaditeľ, v. r.


