
 

Štatút súťaže 
 

Pravidlá súťaže – Buď hrdý na svoje ústa 
(ďalej len „Pravidlá súťaže“ a Buď hrdý na svoje ústa ďalej len „Súťaž“) 

 
I. Úplné znenie Pravidiel súťaže 

1.1 Pravidlá súťaže sú jediným dokumentom, ktorý upravuje úplne a záväzne podmienky konania 

Súťaže. 

1.2 Pravidlá súťaže môžu byť zmenené za podmienok podľa Čl. VII.  

1.3 Účastník Súťaže je povinný riadne sa oboznámiť s Pravidlami súťaže. 

 

II. Základné informácie 

2.1 Organizátor Súťaže: Slovenská komora zubných lekárov, so sídlom Fibichova 14, 821 05 

    Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „Organizátor“).  

     Organizátor je zriadený zákonom č. 578/2004 Z. z.  

2.2 Doba konania Súťaže:  od 20. marca 2022 do 27. marca 2022;  

                                                    vyhodnotenie Súťaže bude  vykonané do 31.marca 2022. 

2.3 Účastník Súťaže: fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá ma zriadený profil na sociálnej sieti 

 Instagram a zároveň splnil podmienky platnej účasti v Súťaži podľa Čl. 

 III (ďalej len „Súťažiaci“). 

2.4 Predmet Súťaže: úprava pravidiel, podľa ktorých sa môžu zapojiť všetci Súťažiaci, 

 ktorí môžu vyžrebovaním  prostredníctvom elektronickej aplikácie   

 Lukky (ďalej len „Aplikácia“) vyhrať (vyžrebovaný Súťažiaci ďalej len 

 „Výherca“) Ceny Súťaže podľa bodu 2.6. 

2.5 Účel Súťaže: propagácia ochrany ústnej dutiny, absolvovania preventívnych 

 prehliadok v zubných ambulanciách, Svetového dňa ústneho zdravia 

 a Slovenskej komory zubných lekárov. 

2.6 Ceny Súťaže:  Produkty ústnej hygieny značky Meridol a Elmex, Protex (ďalej len 

 „Ceny Súťaže“) pre každého z 5 Výhercov: 
   balíček ústnej hygieny a kozmetiky značiek Elmex, Meridol, Protex a Palmolive 

    v celkovej hodnote 74,49 € 

Zloženie balíčka: 

1x zubná pasta Meridol (75 ml)     4.69 €  

1x ústna voda Meridol (400 ml)     8.29 €  

1x zubná pasta Elmex SENSITIVE PROFESSIONAL (75 ml)  4.69 €  

1x ústna voda Elmex SENSITIVE PROFESSIONAL (400 ml)  9.39 €  

1x zubná pasta Elmex ANTI-CARIES PROFESSIONAL (75 ml)  4.69 €  

1x ústna voda Elmex Caries Protection (75 ml)   6.49 €  

2x zubná kefka Elmex ULTRA SOFT     4.69 €  

1x detská zubná pasta Elmex KIDS (50 ml)    3.49 €  

1x detská zubná kefka (3-6 rokov)      3.79 €  

1x zubná pasta JUNIOR (75 ml)     3.79 €  

1x ústna voda JUNIOR (400 ml)     4.69 €  

1x zubná kefka JUNIOR (6-12 rokov)     4.69 €  

1x tuhé mydlo Protex Charcoal (90 g)    0.84 €  

1x sprchový gel Palmolive Wellness Massage (250 ml)   2.99 € 

1x sprchový gel Palmolive Men (250 ml)    2.99 € 

1x sprchový gel Palmolive My Fresh Splash (500 ml)   4.29 € 

 

III. Podmienky platnej účasti v Súťaži 

3.1 Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora a im blízke osoby podľa § 116 zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

3.2 Súťažiaci bude zaradený do Súťaže len raz, bez ohľadu na počet komentárov, ktoré pod súťažný 

príspevok zverejnený Organizátorom na instagramovom profile WOHD.SK zverejnil. 

3.2 Súťažiaci musí: 

a)  byť osobou staršou ako 15 rokov, 

b) mať trvalým alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, 

c)  napísať do komentára pod súťažným príspevkom zverejneným Organizátorom na 

instagramovom profile WOHD.SK termín absolvovanej preventívnej prehliadky, 

d) označiť dva ďalšie instagramové profily a 

e) sledovať profil vyhlasovateľa WOHD.SK. 

3.3 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Súťažiaceho, ktorý: 



a)  uviedol do komentáru na instagramovom profile WOHD. SK vulgarizmy alebo iné slovné 

spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a 

etikou, podnecuje k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a 

náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, 

príslušnosti k národnosti, k etnickej skupine alebo pre iné postavenie, 

b) propaguje návykové látky alebo zľahčuje následky ich užívania, 

c) ohrozuje fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých, 

d) navádza iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, 

e) využíva viacero instagramových indentít, prostredníctvom ktorých sa prihlásil do Súťaže. 

 

IV. Vyhodnotenie Súťaže a odovzdanie Cien Súťaže 

4.1 Organizátor vyžrebuje spomedzi Súťažiacich prostredníctvom Aplikácie 5 Výhercov. 

4.2 Organizátor bude kontaktovať Výhercu zaslaním súkromnej správy do instagramového profilu 

Výhercu. Ak Výherca nebude reagovať na súkromnú správu Organizátora do 5 dní, neprejaví 

záujem prevziať si Výhru alebo odmietne udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov, stráca na 

Výhru nárok. 

4.3 Výhercovia zašlú Organizátorovi svoje osobné údaje a súhlas s ich spracovaním do emailovej 

schránky Organizátora sekretariat@skzl.sk.  

4.4 Odovzdanie Cien Súťaže bude realizované spoločnosťou Colgate-Palmolive Slovensko, s.r.o. 

prostredníctvom poštového kuriéra; Organizátor zabezpečuje odovzdanie Cien Súťaže výlučne na 

území Slovenskej republiky. 

4.5 Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky odovzdania Cien Súťaže uvedené v bode 4.4. 

4.6 Za doručenie Cien Súťaže v poškodenom stave Organizátor nezodpovedá a nie je povinný zaslať 

Cenu Súťaže opakovane. 

 

V.  Ďalšie podmienky Súťaže 

5.1 Organizátor je oprávnený kontrolovať dodržiavanie Pravidiel súťaže, vykladať ich a s konečnou 

platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek skutočnosti týkajúcej sa Súťaže, vrátane prípadných námietok 

Súťažiaceho alebo tretích osôb. 

5.2 Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené Výhercovi Cenou Súťaže alebo 

v súvislosti s nimi. 

5.3 Výhercovi nevzniká právo Cenu Súťaže reklamovať. 

5.4 Organizátor si vyhradzuje právo Cenu Súťaže nahradiť inou Cenou podobného typu a 

zodpovedajúcej hodnoty. 

5.5 Výherca nie je oprávnený požadovať namiesto Ceny Súťaže finančné či akékoľvek iné plnenie a 

nemá nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora, než sú uvedené v Pravidlách súťaže. 

5.6 Cena Súťaže nie je vymáhateľná súdnou cestou. 

5.7 Organizátor oznámi písomne podľa § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) Výhercovi hodnotu nepeňažnej Ceny 

Súťaže pri jej poskytovaní. Organizátor súčasne oznamuje Výhercovi, že nepeňažná výhra je 

ostatným príjmom podľa § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z príjmov v 

sume presahujúcej 350 eur. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových 

povinností plynúcich mu z prevzatej Ceny Súťaže. 

 

VI. Zásady ochrany osobných údajov 

6.1 Informačná povinnosť o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme „Súťaže“ 

 Prevádzkovateľ:  Slovenská komora zubných lekárov, Fibichova 14, 821 05 Bratislava, 

 telefón 02 4820 4070. 

 Zodpovedná osoba: zo@eurotrading.sk. 

 

 Účel a právny základ spracúvania 

1.1  Údaje poskytnuté Výhercom (ďalej len „Dotknutá osoba“) v rozsahu: meno, priezvisko, titul, 

adresa, email, telefónne číslo sú spracúvané Prevádzkovateľom za účelom získania 

kontaktných údajov pre odovzdanie Ceny Súťaže.  

1.2 Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby podľa bodu 1.1 je čl. 6 ods. 

1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o  ochrane údajov) (ďalej len 

„Nariadenie“) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov - súhlas Dotknutej osoby. 

 Doba uchovávania osobných údajov  
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2.1  Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Dotknutej osoby najviac 12 mesiacov od termínu 

ukončenia Súťaže.  

2.2 Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na 

vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného 

predpisu. 

 Práva Dotknutej osoby 

a)  právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia; 

b)  právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia; 

c) právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie) podľa čl. 17 Nariadenia: 

ca)  Dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak sú na to 

splnené zákonom uvedené dôvody, a to najmä: 

- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané, 

- súhlas bol odvolaný, 

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne. 

cb)  Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie 

osobných údajov potrebné na: 

- splnenie zákonnej povinnosti, 

-  na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, 

 pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným 

 spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania; 

d)  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia, 

da)  Dotknutá osoba môže pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sa prestali 

používať osobné údaje, a to najmä: 

-  počas obdobia overenia správnosti osobných údajov, v prípade namietnutia 

 správnosti osobných údajov, 

   -  počas obdobia overenia, či prevádzkovateľ má relevantný účel spracúvania, 

-  počas obdobia overenia, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad 

 oprávnenými záujmami dotknutej osoby. 

e)  právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia, 

f)  právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas: 

fa)   Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas v prípade, že sa osobné údaje 

spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním; 

g) právo na prenosnosť,  

h)  právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 Nariadenia - Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom 

emailu sekretariat@skzl.sk alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, Fibichova 14, 821 05 

Bratislava. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť Dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými 

právami v zákonných lehotách.  

 Ďalšie informácie 

 3.1 Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel podľa bodu 1.1, v opačnom 

 prípade jej nie je možné doručiť Ceny Súťaže. Odvolanie súhlasu pred doručením Ceny Súťaže 

 bude mať za následok vylúčenie Dotknutej osoby zo Súťaže. 

 3.2 Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie. 

 3.3 Prevádzkovateľ nespracúva poskytnuté osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli 

 získané. 

 3.4 Osobné údaje Dotknutej osoby sa do tretích krajín neposkytujú. 

 Identifikácia Príjemcu alebo kategóriu príjemcu: 

 4.1  Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje Dotknutej osoby nasledovným príjemcom: 

 a) štátnym inštitúciám (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní) za účelom 

 plnenia povinností uložených prevádzkovateľovi právnymi predpismi; 

 b) spoločnosti zabezpečujúcej kuriérske služby.  

 Organizačno-personálne a technické opatrenia: 

5.1 Organizačno-personálne a technické opatrenia (ďalej len „Bezpečnostné opatrenia“) na 

ochranu osobných údajov sú spracované v interných dokumentoch Prevádzkovateľa. 

5.2  Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, 

informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej 

bezpečnosti. 

 

VII. Záverečné ustanovenia 
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7.1 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek písomne zmeniť alebo doplniť Pravidlá súťaže, najmä 

skrátiť, predĺžiť, prerušiť či ukončiť Súťaž. Zmeny Pravidiel súťaže oznámi Organizátor na svojom 

instagramovom profile.  

7.2  Právne vzťahy, ktoré Pravidlá súťaže neupravujú sa budú riadiť ustanoveniami Občianskeho  

zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike.  

7.3  Pravidlá súťaže sú počas celej doby konania Súťaže zverejnené intagramovom profile 

Organizátora. 

7.4  S prípadnými otázkami je možné sa obrátiť e-mailom na sekretariat@skzl.sk.  

7.5 Táto súťaž nie je vyhlasovaná ani sponzorovaná sociálnou sieťou Instagram. Instagram nemá 

voči súťažiacemu žiadne záväzky. 

 

V Bratislave, dňa 20.03.2022 

 

 

      Slovenská komora zubných lekárov 
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