
ÚPLNÉ PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ AKCIE 

s názvom 

„MÚKA“ 

 

 

I. Úvodné ustanovenia, miesto a doba konania Akcie 

 

1. Tento dokument obsahuje úplné pravidlá marketingovej akcie nazvanej „Múka“ (ďalej 

len „Akcia“). Usporiadateľom Akcie je GORENJE Slovakia, s.r.o., so sídlom 

Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava, IČO: 31428673, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo:  36068/B C, (ďalej len 

„Usporiadateľ“). 

 

2. Organizátorom akcie je spoločnosť Kristián, spol. s r. o., so sídlom Výstupní 1129/6, 

Praha 10, PSČ 101 00, IČ: 63076331, zapísaná v Obchodnom registri vedenom 

Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 36363 (ďalej len „Organizátor“).  

 

3. Akcia prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania akcie“) od 

15.2.2018 do vyčerpania zásob darčekov, najneskôr však do 31.12.2018 vrátane 

(ďalej len „Doba konania akcie“). 

 

   II.  Účasť v Akcii 

 

1. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou 

adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len "účastník" alebo "zákazník"), ktorá 

splní ďalej uvedené podmienky Akcie. 

 

 

  III.     Podmienky účasti v Akcii 

 

1. Pre účasť v Akcii musí zákazník v Dobe konania akcie: 

 

a. zakúpiť niektorú z rúr značky MORA uvedenú v tabuľke v bode 4 tohto článku 

týchto pravidiel Akcie (ďalej len „súťažná rúra“).  

 

b. prihlásiť sa a riadne vyplniť svoje údaje do formulára na webovej stránke: 

www.mora.sk/akcia-rury (ďalej len „web“) v rozsahu meno, priezvisko, 

doručovacia adresa, emailová adresa, číslo mobilného telefónu pre zaslanie 

SMS správy, miesto uskutočnenia nákupu súťažnej rúry (názov a presná adresa 

predajcu podľa účtenky či faktúry alebo názov e-shopu); 

 

c. naskenovať/odfotiť doklad o zaplatení (účtenka, faktúra) súťažnej rúry a vložiť 

čitateľnú elektronickú kópiu (sken, fotografia) do formulára na webe;  

 

d. potvrdiť, že sa účastník zoznámil s týmito pravidlami Akcie začiarknutím 

príslušného políčka a riadne vyplnený formulár s vloženou elektronickou 

kópiou dokladu o zaplatení odoslať stlačením tlačidla „ODOSLAŤ“. 

 

 

2. Vyplnením formulára na webe a jeho odoslaním účastník potvrdzuje správnosť a 

pravdivosť uvedených údajov a tiež vyjadruje súhlas s pravidlami Akcie. 

 

http://www.mora.sk/akcia-rury


3. Každý zákazník sa môže zúčastniť Akcie (tj. vyplniť údaje na www.mora.sk/akcia-rury) 

toľkokrát, koľko zakúpil rúru v čase konania Akcie. 

 

4. Do Akcie boli zaradené tieto rúry značky MORA: 

 

Art. no Model 

728931 VT 101 BW 

728930 VT 101 BX 

728929 VT 201 BX 

728928 VT 303 AX 

728951 VT 323 BX 

728927 VT 402 AB 

728926 VT 405 BX 

728950 VT 422 AX 

728949 VT 423 AX 

728952 VT 426 BX 

728948 VT 427 BX 

728956 VT 433 BW 

728947 VT 433 BX 

728955 VT 436 AB 

728945 VT 436 AX 

728943 VT 437 BX 

728868 VT 446 AB 

728866 VT 447 BX 

393479 VT 528 MX 

393466 VT 526 MX 

728953 VT 536 AW 

728944 VT 536 BX 

728954 VT 537 AW 

728946 VT 537 BX 

728942 VT 538 BX 

728867 VT 546 AB 

728863 VT 546 BX 

728864 VT 547 AB 

728865 VT 548 BX 

728963 VT 657 AB 

728962 VT 658 BX 

728800 VT 777 BX 

728801 VT 778 AB 

728862 VT 779 BX 

 

 

   IV. Priebeh Akcie a darčeky 

 

1. Po odoslaní formulára Organizátor prevedie kontrolu správnosti a úplnosti 

poskytnutých údajov a splnenie ďalších podmienok účasti v Akcii. O splnení 



podmienok Akcie vyrozumie Organizátor účastníka potvrdzujúcim e-mailom na 

emailovú adresu poskytnutú účastníkom v rámci formulára. 

 

2. Účastník, ktorý prijal potvrdzujúci email od Organizátora o splnení podmienok pre 

účasť v Akcii, získava nárok na darček – 10 kg hladkej múky Babičkina voľba (ďalej 

len „darček“). Jeden účastník môže získať darček v rámci Akcie aj viackrát. 

 

3. Darčekom pre účely Akcie sa rozumie 10 kg hladkej múky Babičkina voľba. 

Usporiadateľ vkladá do Akcie minimálne 4000ks darčekov (teda 4000 x 10 kg 

múky). 

 

4. Po vyčerpaní zásob darčekov Akcia končí. V priebehu konania Akcie si Usporiadateľ 

vyhradzuje právo na zmenu množstva darčekov, ktorá je účinná dňom jej zverejnenia 

na webe. 

 

5. Organizátor zašle darček do 45 dní od dátumu doručenia potvrdzujúceho emailu         o 

splnení podmienok Akcie účastníkovi, a to na poštovú adresu uvedenú účastníkom 

v rámci formulára.  

 

6. V prípade, že účastník Akcie odstúpi od kúpnej zmluvy o kúpe súťažnej rúry, nárok na 

darček mu nevzniká, poprípade zaniká, a v prípade, že už darček prevzal, je povinný ho 

vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy doručením na adresu Organizátora. 

 

7. Účastník je povinný si darček prevziať na adrese, ktorú uviedol vo formulári, pokiaľ 

nepožiada Organizátora najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odoslania formulára o 

zmenu adresy pre doručenie a nedohodne si príslušnú zmenu. Pokiaľ si darček na danej 

adrese účastník neprevezme a ten bude ako nedoručený vrátený späť Organizátorovi, 

účastník stráca nárok na darček. To neplatí v prípade, že zásielka bola poškodená. 

V takom prípade účastník môže odmietnuť prevzatie zásielky bez toho, že by stratil 

nárok na darček. Je však povinný uviesť túto skutočnosť do odovzdávacieho protokolu 

dopravcu a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Organizátora         e-mailom na 

adrese: info@mora.care alebo poštou. 

 

8. Darček, na ktorý stratil príslušný účastník nárok, bude zaradený späť do Akcie. 

 

9. Usporiadateľ ani Organizátor nenesú zodpovednosť za akúkoľvek ujmu spôsobenú v 

súvislosti s užívaním darčeka. Nebezpečenstvo škody na darčeku prechádza na 

účastníka okamžikom odovzdania darčeka účastníkovi. Účastníkovi nevzniká právo 

darček reklamovať, ak nebude pre jednotlivý prípad výslovne dohodnuté inak. Účastník 

nemôže nárokovať iný darček, než ktorý mu bude vydaný. Darček nie je možné 

alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. 

 

10. Usporiadateľ ani Organizátor nie sú zodpovední za akékoľvek technické problémy pri 

prenose dát elektronickými prostriedkami. 

 

11. O akýchkoľvek reklamáciách, či námietkach ohľadom tejto Akcie rozhoduje s 

konečnou platnosťou Usporiadateľ. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky 

podmienky pre účasť v Akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou 

rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s Akciou. 

 

mailto:info@mora.care


12. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov z Akcie v prípade, že by 

takýto účastník porušoval pravidlá Akcie, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by 

vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. 

 

  V. Vylúčenie z Akcie 

 

1. Z účasti v Akcii sú vylúčené osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú pravidlám 

Akcie. Z Akcie sú ďalej vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora a  osoby 

im blízke v zmysle Občianskeho zákonníka. 

  

2. Usporiadateľ, ako aj Organizátor Akcie, sú oprávnení s konečnou platnosťou vylúčiť 

takého účastníka, u ktorého budú mať podozrenie, že takýto účastník dosiahol svojej 

účasti v Akcii podvodným konaním, alebo konaním, ktoré je v rozpore s dobrými 

mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Akcie. Toto rozhodnutie Usporiadateľa alebo 

Organizátora je konečné, bez možnosti odvolania. 

  

  VI. Ochrana osobných údajov 

 

1. Účasťou v Akcii vyjadruje účastník súhlas s Pravidlami Akcie, zaväzuje sa ich plne 

dodržiavať a udeľuje Usporiadateľovi výslovný súhlas so spracovaním ním 

poskytnutých osobných údajov tj. Meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne 

číslo (ďalej len "údaje") Usporiadateľom ako správcom, a to pre účely vyhodnotenia 

tejto Akcie, zasielanie informačných emailov týkajúcich sa Akcie, a ďalej súhlas so 

zaradením týchto údajov do databázy Usporiadateľa a s následným spracovaním ním 

poskytnutých osobných údajov na marketingové účely Usporiadateľa, tj. k ponuke 

výrobkov a služieb, informácií o organizovaných akciách, aktivitách, služieb a 

výrobkov, ako aj k zasielaniu obchodných informácií prostredníctvom elektronických 

prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Zb., o niektorých službách informačnej 

spoločnosti a o zmenách niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej 

spoločnosti), v znení neskorších predpisov, a ďalej pre štatistické, technické a iné 

personálne vyhodnotenie, a to na obdobie do odvolania súhlasu (maximálne na dobu 

10-tich rokov) s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje. Súťažiaci 

ďalej súhlasí s tým, že Usporiadateľ ako správca je oprávnený odovzdať ním poskytnuté 

osobné údaje inému správcovi, a to len za splnenie podmienok podľa zákona č. 

122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.. O ochrane 

osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súhlas 

je udelený v súlade s relevantnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných 

údajov, najmä potom v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, 

ako aj v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri so spracovaním 

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

(nariadenie GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25.5.2018.  

 

Tento súhlas má Účastník rovnako možnosť udeliť za rovnakých podmienok 

Usporiadateľovi na účely: 

 

a) ich zaradenia do databázy Usporiadateľa a s následným spracovaním ním 

poskytnutých osobných údajov na marketingové účely Usporiadateľa, tj. k ponuke 

výrobkov a služieb, informácií o organizovaných akciách, aktivitách, služieb a 

výrobkov, 

 



b) zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov 

(email, SMS) podľa zákona č. č. 22/2004 Zb., o niektorých službách informačnej 

spoločnosti a o zmenách niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej 

spoločnosti), v znení neskorších predpisov. 

 

Súhlas za účelmi uvedenými pod a) a b) môže účastník udeliť na webových stránkach 

www.mora.sk/akcia-rury v rámci vyplnenia registračného formulára pre účasť v akcii. 

Súhlas musí byť udelený pre každý jednotlivý účel samostatne. Takto udelený súhlas je 

považovaný za súhlas udelený podľa podmienok tohto článku. 

 

Organizátor nie je správcom osobných údajov, v čase konania Akcie a na účely jej 

vyhodnotenia má postavenie spracovateľa. 

 

2. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou účasti v Akcii, odvolaním súhlasu so 

spracovaním osobných údajov do doby odovzdania darčeka účastníkovi má za následok 

vylúčenie z Akcie a stratu nároku na darček. 

 

3. Účastník berie na vedomie, že má právo: 
(i) požadovať od správcu prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, 

Účastník má právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho 

týkajú, sú alebo nie sú spracovávané a získať prístup k týmto údajom. 

Usporiadateľ je povinný poskytnúť kópiu spracúvaných osobných údajov. Za 

ďalšie kópie na žiadosť účastníka je Usporiadateľ oprávnený požadovať 

primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. 

(ii) na opravu nesprávnych údajov, ako aj s prihliadnutím na účel spracovania 

doplnenie neúplných osobných údajov 

(iii) na vymazanie osobných údajov ( "právo byť zabudnutý"), prípadne obmedzenie 

spracovania za stanovených podmienok, najmä ak nie sú už osobné údaje 

potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak 

účastník odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie 

(s účinnosťou od 25.5.2018); 

(iv) na prenosnosť údajov (s účinnosťou od 25.5.2018) 

Účastník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol 

správcovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, 

a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi. Pri výkone tohto práva môže 

účastník žiadať, aby osobné údaje boli odovzdané priamo Usporiadateľom 

inému správcovi, ak je to technicky prevediteľné 

(v) namietať proti spracovaniu na účely marketingu (s účinnosťou od 25.5.2018); 

Pokiaľ účastník vznesie námietku proti spracovaniu na účely marketingu, ukončí 

Usporiadateľ spracovanie osobných údajov účastníka na tento účel. 

(vi) predložiť sťažnosť dozorného úradu, tj. Úradu pre ochranu osobných údajov 

(najmä ak má účastník pochybnosti o dodržiavaní práv Usporiadateľom, ako 

správcom osobných údajov), 

(vii) ďalšie práva plynúce z právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov. 

4. Účastník je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek bezplatne a písomne odvolať na adrese 

sídla Usporiadateľ alebo na emailovej adrese: info@mora.sk. Odvolanie súhlasu je 

účinné okamihom doručenia Usporiadateľovi. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá 

zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu do doby jeho odvolania účastníkom. 

Dôsledky odvolania súhlasu viď. ods. 2 tohto článku. 

http://www.mora.sk/akcia-rury


 

5. Usporiadateľ aj Organizátor sa zaväzujú k zavedeniu všetkých vhodných technických a 

organizačných opatrení na účely ochrany osobných údajov účastníka. 

 

6. Súhlas s využitím emailovej adresy účastníka k zasielaniu obchodných oznámení 

Usporiadateľom môže účastník kedykoľvek odmietnuť kliknutím na odkaz v 

obchodnom oznámení, prípadne oznámením zaslaným na elektronickú adresu: 

info@mora.sk alebo na adresu sídla Usporiadateľa. 

 

 

  VII. Záverečné ustanovenia 

 

1. Usporiadateľ ani Organizátor týmto nepreberajú voči účastníkom Akcie žiadne iné 

záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa alebo 

Organizátora než uvedené v týchto pravidlách. 

 

2. Usporiadateľ, ako aj Organizátor si vyhradzujú právo nahradiť deklarované darčeky 

výrobkami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a prípadne meniť podmienky 

odovzdania darčekov. Objednávateľ a Organizátor si vyhradzujú právo Akciu skrátiť, 

prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, a to aj bez udania dôvodu. V prípade zmeny 

podmienok a pravidiel bude Organizátor informovať účastníkov Akcie oznámením na 

webe Akcie. Zmena je účinná dňom jej zverejnenia na webe. 

 

3. Vymáhanie účasti v Akcii či darčekov súdnou cestou je vylúčené. 

 

4. Vyobrazenie darčeka na komunikačných materiáloch Akcia (letáky, plagáty, webové 

stránky a pod.) je len ilustratívny a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe darčeka. 

 

5. Usporiadateľ ani organizátor neručí za dostupnosť súťažných rúr na jednotlivých 

predajniach alebo e-shopoch. 

 

6. Usporiadateľ a Organizátor sú oprávnení kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre 

účasť v Akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o 

akejkoľvek otázke s Akciou spojenou. Prípadné námietky a informácie o priebehu 

Akcie možno písomne zasielať na adresu sídla Organizátora, emailom na adresu: 

info@mora.care. 

 

7. Právne vzťahy vyplývajúce z týchto pravidiel sa riadia právom Slovenskej republiky. 

 

8. Úplné a záväzné pravidlá Akcie sú dostupné na webe www.mora.sk/akcia-rury.          V 

prípade rozporu medzi pravidlami Akcie alebo ich časťami uvedenými v propagačných 

materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom týchto úplných 

pravidiel Akcia platí znenie týchto úplných pravidiel Akcia. 

 

9. Úplné pravidlá Akcie sú účinné dňom: 15. februára 2018. 
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