PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ KAMPANE
„PedigreeT&Cs Activation"
Organizuje MARS SR
Obdobie: 24.04.2017 - 18.06.2017

Článok 1 - Organizátor
1.1 Organizátor propagačnej kampane„Pedigree T&Cs Activation"
(ďalej ako „Kampaň“) jeMars SR, kom. spol..("Organizátor"), spoločnosť
registrovaná podľa legislatívy Slovenskej republiky, so sídlom na adrese
Kalinčiakova 27 , Bratislava , 831 04, Slovenská republika, IČ: 31342175,
DIČ: 2020319191 .
1.2 Kampaň sa uskutoční podľa týchto Pravidiel („Pravidlá“), ktoré sú
záväzné pre všetkých účastníkov.
1.3 Účasťou v tejto Kampani sa predpokladá účastníkov vedomý súhlas
s pravidlami a podmienkami. Účastníci sa zaväzujú k rešpektu a súladu so
všetkými podmienkami, pravidlami a ustanoveniami týchto Pravidiel.
Článok 2 – Trvanie a miesto konania Kampane
2.1. Propagačná kampaň sa uskutoční na celom území Slovenskej
republiky,od24. apríla 2017 00:00:01do18. júna 2017 23:59:59
Článok 3–Oficiálne pravidlá Kampane
3.1. Oficiálne pravidlá Kampane sú dostupné každému uchádzačovi
zdarma počas celého trvania v elektronickej forme na stránke Pedigreehttp://pedigree.sk.
3.3. Podľa slobodného rozhodnutia Organizátoramôže byťKampaň
zverejnená s cieľom informovať verejnosť, vrátane reklamných aktivít

aa/alebo informačných materiálov. Toto informovanie môže zahŕňať
materiály zostavené v súlade s týmito Pravidlami.
3.4. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť a/alebo doplniť Pravidlá
a právo nahradiť a/alebo zrušiť a/alebo ukončiť Kampaň, za predpokladu,
že účastníci dostanú informáciu o zmene vopred pred zmenou akýchkoľvek
ustanovení. Akékoľvek zmeny/doplnenia do ustanovení týchto Pravidiel
bude zaradené medzi doplnky a bude komunikované verejnosti
zverejnením na Pedigree site -http://pedigree.sk.
Článok 4 –Právo účasti
4.1. Na účasť v Kampani sa môžu registrovať len jednotlivci („Účastníci“),
ktorí v deň registrácie dosiahnu 18 rokov veku.
4.2. Nasledovní ľudia sú z účasti na Kampani vyradení:
- zamestnanci spoločnosti Mars SRa jej distribútorov,
- zamestnanci inej spoločnosti zapojenej do aktivít súvisiacich s organizáciou
a vývojom Kampane (napr. marketingová agentúra).
Taktiež, rodinní príslušníci zamestnancov spomínaných vyššie
(deti/rodičia, bratia/sestry, manželia/manželky) nemajú právo zúčastniť sa
v Kampani.
Článok 5 - Registrácia
5.1. Len užívatelia registrovaní na stránke Pedigree sa môžu zúčastniť na
Kampani.
5.2. Po dátume uzatvorenia Kampane nenesie Organizátor akúkoľvek
zodpovednosť alebo povinnosť vo vzťahu akejkoľvek skutočnosti, ktorá by
mohla v konečnom dôsledku viesť k presvedčeniu verejnosti o aktuálnosti
alebo pokračovaní Kampane.
Článok 6 – Ceny v Kampani
6.1. V rámci Kampane budú udelené nasledovné ceny podľa mechanizmu
opísanom v článku 7 nižšie:
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5cien, každá pozostávajúca z:ročná zásoba krmiva pre vášho psa.

Stredne veľký pes
Položka
PEDIGREE granule ADULT s hovädzím a kuracím mäsom 15kg
PEDIGREE pochúťky Biscrok 200g
PEDIGREE pochúťky Rodeo 7pack hovädzie 122g
PEDIGREE pochúťky Jumbone hovädzie - medium 200g
PEDIGREE kapsička ADULT s hovädzím a králičím mäsom 100g
PEDIGREE kapsička ADULT s kuracím mäsom a zeleninou 100g
PEDIGREE kapsička ADULT s morčacím mäsom a mrkvou100g
PEDIGREE kapsička ADULT s hovädzím mäsom 100g
PEDIGREE pochúťky DENTA Stix MEDIUM BONUS 28pack 720g
Pedigree Pouch brožúra
Pedigree Denta brožúra

Počet
12
2
2
2
4
4
4
4
3
1
1

Veľký pes
Item
PEDIGREE granule SMALL s hovädzímmäsom a zeleninou 12kg
PEDIGREE pochúťky Biscrok 200g
PEDIGREE pochúťky Rodeo 7pack hovädzie 122g
PEDIGREE pochúťky Jumbone hovädzie - small 180g
PEDIGREE kapsička ADULT s hovädzím a králičím mäsom 100g
PEDIGREE kapsička ADULT s kuracímmäsom a zeleninou 100g
PEDIGREE kapsička ADULT s krůtím mäsom a mrkvou 100g
PEDIGREE kapsička ADULT s hovädzímmäsom 100g
PEDIGREE pochúťky DENTA Stix SMALL BONUS 28pack 440g
Pedigree Pouch brožúra
Pedigree Denta brožúra

Cases
12
2
2
2
4
4
4
4
3
1
1
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6.2. Hodnota každej ceny je maximálne165EUR. Celková hodnota cien je 825
EUR..
6.3 Pokiaľ sa Organizátor nerozhodne výslovne inak, žiadna z cien nemôže
byť nahradená iným tovarom alebo službou a jej hodnota nemôže byť
vyplatená v peniazoch.
Článok 7 – Mechanizmus Kampane
7.1. Podmienky platného vstupu do Kampane
Pre platnú registráciu na účasť v Kampani musia byť splnené nasledovné
podmienky:
(1) Účastník má právo sa zúčastniť podľa článku 4 vyššie;
(2) Prihláška bola vyhotovená jedineonline, na stránke Pedigreehttp://pedigree.sk

7.2. Mechanizmus
Prihláste sa zakúpením minimálne 2 produktov Pedigree z rôznych technológií
(vlhké jedlo, suché jedlo, odmeny) v minimálnej hodnote4 EURO a následne môžete
ísť na stránku Pedigree a vyplniť prihlášku nahratím fotografie potvrdenia o nákupe
zakúpených produktov. Získate tak šancu stať sa jedným z desiatich výhercov ceny
„Krmivo na rok pre vášho psa!“
7.3. Potvrdenie výhry. Zverejnenie výhercov.
7.3.1. Po určení výhercu Kampane, podľa mechanizmu opísaného vyššie,
Organizátor postúpi k potvrdeniu výhry, počas ktorého overí, že
podmienky k registrácii Účastníkov v Kampani a jej priebeh boli dodržané.
Z toho dôvodu je pre potvrdenie Účastníkov ako víťazov Kampane
potrebné splniť nasledovné podmienky:
(1) Účastník má právo na registráciu v Kampani podľa ustanovení v Článku
4 vyššie;
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(2) Bol zistený súlad so všetkými podmienkami pre registráciu opísanými
v Článku 7.1 vyššie;
(3) Účastník zabezpečí integritufotografií potvrdení o nákupe, s vedomím
výslovného ustanovenia, že porušenie stanovených podmienok bude viesť
k zrušeniu výhry a teda k nemožnosti výhercu prevziať cenu.
(4) Pre potvrdenie výhry poskytne Účastník Organizátorovi požadované
informácie v súvislosti s účasťou v Kampani do 5 dnípotom, čo bol
kontaktovaný telefonicky.
Vyhlásenie výhercov bude uskutočnené zverejnením na stránkePedigree http://pedigree.sk do14 pracovných dní od dátumu ukončenia procesu
potvrdenia výhercov a za predpokladu, že nenastane žiadna zo situácií
uvedených vyššie. Víťaz obdrží cenu (poštovým kuriérom) maximálne do 30
pracovných dní od ukončenia procesu potvrdenia výhercov.
7.3.2. Akékoľvek chyby a/alebo nedostatky s ohľadom na osobné údaje
poskytnuté Organizátorovi nebudú viesť k zodpovednosti Organizátora. Za
presnosť kontaktných údajov účastníkov zodpovedajú výhradne oni sami.
Organizátor nie je zodpovedný za to, ak niektorý z Účastníkov bude
vybratý ako výherca, ale nebude môcť byť kontaktovaný kvôli
nesprávne/nekompletne uvedenému menu, adrese alebo emailovej adrese.
Článok 8 – Poplatky a dane
Organizátor sa zaväzuje stiahnuť a odviesť daň z príjmu z pôžitkov
pozostávajúcich z cien udelených víťazom slovenského občianstvav súlade
s daňovým poriadkomSlovenskej republiky. Akákoľvek iná zodpovednosť
akejkoľvek povahy z toho vyplývajúca je výlučnou zodpovednosťou
výhercov.
Článok 9 – Obmedzenie zodpovednosti
9.1. Organizátor má právo uskutočniť všetky potrebné kroky v prípade
pokusov o podvod v systéme, zneužitie alebo iné pokusy, ktoré by mohli
viesť k pokazeniu obrazu tejto kampane.
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9.2. V prípade nezhody ohľadom platnosti registrácie v tejto súťaži,
Organizátorove rozhodnutie sa považuje za finálne.
9.3. Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za:
1. prípady odoslané nekompletné alebo v nesúlade s uvedeným obsahom,
2. akékoľvek nezhody v súvislosti s právom použiť užívateľský email alebo
telefónne číslo na oficiálnej stránke Pedigree, z ktorej boli odoslané prípady,
3. akékoľvek chyby v dátach poskytnutých výhercami,
4. Organizátor nebude zodpovedný za to, ak výherca nebude môcť obdržať
svoju cenu. Je výhercovou výlučnou zodpovednosti naplniť všetky právne
formality pre registráciu u kompetentných úradov vo veciach svojich
majetkových práv a je jeho zodpovednosťou zaopatriť prípadne potrebné
dokumenty pre obdržanie výhry.Organizátor nemá žiadnu majetkovú
povinnosť alebo povinnosť inej povahy voči tým uvedeným vyššie,
5. Organizátor nebude zodpovedný za oneskorenie v dodávke/odovzdaní
cien v dôsledku oneskorenia dodacej služby, svojich dodávateľov, atď.
6. technické nedostatkystránky Pedigree - http://pedigree.sk,
7. stratu prihlasovacích údajov Účastníka, uzamknutie účastníkovej
emailovej adresy alebo chýb mechanizmov iných než na stránkach
zapojených do procesu pripomínania užívateľského mena a hesla,
8. chyby spôsobené nesprávnym použitím osobného počítača užívateľa
(prerušenie elektrického napájania, poruchy spôsobené operačným
systémom nainštalovaným na počítači, chyby spôsobené vírusmi
v operačnom systéme počítača, chyby spôsobené použitím technológie v zlej
viere účastníka s cieľom manipulovať s výsledkami súťaže).
9. situácie, v ktorých určití ľudia zaregistrovaní v súťaži sú úplne alebo
čiastočne neoprávnení pre účasť v súťaži, ak ich nemožnosť účasti v súťaži
je za hranicami kontroly, ktorú Organizátor môže vykonať.
10. chyby na strane Účastníkov splniť podmienky pre účasť
v Kampanivedúce k nemožnosti prevziať si získanú cenu.
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9.4. Účastníci definitívne akceptujú všetky rozhodnutia prijaté
Organizátorom ohľadom výhercov. Organizátor má právo diskvalifikovať
akéhokoľvek účastníka, ktorý nespĺňa podmienky Kampane, alebo
u ktorého existujú dôkazy o neoprávnenom konaní alebo sabotáži
akejkoľvek povahy proti Kampani. Účastnícisa zaväzujú poskytnúť
Organizátorovi všetky relevantné kontaktné údaje (meno, adresa, mobilné
číslo).

Článok 10 – Spracovanie osobných údajov
10.1 Registráciou a účasťou v Kampani, Účastníci vyhlasujú, že súhlasia s tu
uvedenými ustanoveniami a súhlasia s tým, aby ich osobné údaje boli
zadané do databázy Mars SR pre spracovanie a používanie (osobne alebo
zástupcom/Partnerom) na účely ako: udeľovanie cien víťazom, registrácia
a overovanie víťazov propagačnej Kampane, príprava štatistických správ
o zákazníkoch, priame marketingové aktivity ako aj informovanie ľudí
vedených v databáze Mars SRprostredníctvom rôznych spôsobov
komunikácie (poštou, emailom, SMS alebo iné formy komunikácie povolené
zákonom) vo vzťahu k akciám, ktoré v budúcnosti Organizátor uskutoční,
poskytovanie rôznych reklamných materiálov Účastníkovi, informačných
materiálov a/alebo propagačných predmetov a/alebo vzoriek.
Organizátorsa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne tretím stranám
s výnimkou svojich zástupcov.
10.2 Vstupom do tejto Kampane vyjadrujú Účastníci súhlas s tu uvedenými
ustanoveniami a súhlasia, že ak vyhrajú, ich meno, mesto trvalého bydliska
a získaná cena budú zverejnené a využité pre účely publicity bez ďalších
povinností alebo platieb zo strany Organizátora.
10.3 Na základe písomnej žiadosti, podpísanej dotknutou osobou,
s uvedeným dátumom a zaslanej na adresu Kalinčiakova 27 , Bratislava ,
831 04, Slovenská republika, raz ročne a bezplatne poskytneMars
SRpotvrdenie o použití dát vo vzťahu k tejto osobe alebo o ukončení
používania týchto dát. Mars SR tiež opraví, upraví, zablokuje, zmaže alebo
prevedie na anonymné dáta všetky tie, ktorých použitie nie je v súlade
s právomSlovenskej republiky.
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10.4Organizátorsa zaväzuje dodržať všetky ustanovenia právaSlovenskej
republikyvo vzťahu k ochrane osobných dát Účastníkov uchovávaných
počas Kampane a následne. V tomto duchu sa Organizátor zaväzuje
k ochrane súkromnej povahy osobných údajov Účastníkov v kampani
a k ich používaniu v súlade s právom.
10.5 Účastníkom v Kampani sa garantujú práva poskytované
zákonmiSlovenskej republikyna ochranu jednotlivcov s ohľadom na
spracovanie osobných údajov a slobodný pohyb takýchto dát, obzvlášť
týkajúcich sa:
- práva na prístup k údajom, ktoré nositelia týchto údajov majú právo získať
od Organizátora, na požiadanie a zdarma žiadosťou raz ročne, potvrdenie,
že takéto ich dáta sú spracovávané Organizátorom alebo nie.
- práva na nesúhlas, podľa ktorého nositelia týchto dát majú právo
kedykoľvek namietať na základe legislatívy alebo legitímnych základov
súvisiacich s ich špecifickou situáciou, aby ich dáta neboli spracúvané,
pokiaľ neexistujú zákony, ktoré hovoria opak.
- práva na intervenciu ohľadom dát, podľa ktorého akýkoľvek nositeľ dát
má právo raz ročne a zdarma od Organizátora obdržať:
a) ak je to potrebné, úpravu, zablokovanie, zmazanie dát, ktorých
spracovanie nie je v súlade so zákonmi, obzvlášť ak ide o nekompletné alebo
nepresné údaje,
b) ako je vhodné, prevedenie na anonymné dáta, ak spracovanie pôvodných
dát nie je v súlade so zákonom,
c) poskytnutie notifikácie tretím stranám, ktorým dáta už boli poskytnuté,
ak bola uskutočnená akákoľvek operácia z písmen a) alebo b), ak je takáto
notifikácia možná a neprináša disproporčne veľké úsilie vo vzťahu
k legitímnemu záujmu, ktorý by mohol byť narušený.
10.6 Na základe vyjadrenej žiadosti zo strany ktoréhokoľvek Účastníka,
Organizátor umožní využitie akýchkoľvek práv v článku 10.3 vyššie.
Využitie týchto práv bude umožnené registrovaným účastníkom
v Kampani zaslaním písomnej, dátumovej a podpísanej žiadosti
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Organizátorovi na adresu: Kalinčiakova 27 , Bratislava , 831 04, Slovenská
republika.
10.7 Organizátor sa zaväzuje, že v prvej písomnej komunikácii s ľuďmi
v databáze takto vytvorenej, ich oboznámi s ich právami podľa
právaSlovenskej republiky.
Článok 11 – Ukončenie/Prerušenie Kampane. Force majeure
11.1. Kampaň môže byť ukončená pred uplynutím doby, na ktorú bola
stanovená, v prípade udalosti tzv. force majeure, vrátane prípadu
neschopnosti Organizátora zabezpečiť plynulý priebeh Kampane
z dôvodov mimo jeho kontrolu.
11.2. Force majeure znamená akúkoľvek udalosť, ktorá nemohla byť
predvídaná, kontrolovaná alebo napravená Organizátorom,
vrátaneOrganizátorovej neschopnosti z dôvodov mimo jeho kontrolu
a dôvodov, ktorých výskyt mu znemožnil naplniť jeho povinnosti podľa
týchto Pravidiel.
11.3. Kampaňmôže byť ukončená pred uplynutím doby, na ktorú bola
stanovená, alebo môže byť prerušená na akýkoľvek čas na základe
slobodného rozhodnutia Organizátora, za predpokladu, že o tejto situácii
bude vopred informovať v súlade s ustanoveniami článku 3.4 vyššie.
Článok 12 – Nevyzdvihnutie si cien
12.1 Ak ktorýkoľvek z víťazov Kampane nebude schopný konať,
odovzdanie ceny bude uskutočnené osobe splnomocnenej špeciálnym
splnomocnením na tento úkon. Organizátor je vyňatý zo zodpovednosti
vyplývajúcej z odovzdania ceny takejto splnomocnenej osobe a zo
zaplatenia akejkoľvek kompenzácie alebo vyrovnania akýchkoľvek nárokov
na ňu.
Článok 13 - Nezrovnalosti
13.1. Akékoľvek nezrovnalosti, ktoré nastanú medzi Organizátorom
a Účastníkmi ohľadom akýchkoľvek aspektov súvisiacich s uskutočnením
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Kampane budú riešené priateľsky. A ak toto nebude možné, nezrovnalosti
budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
13.2. Akékoľvek sťažnosti ohľadom Kampane môžu byť odoslané na adresu
Organizátora do 10 dníod dátumu verejného vyhlásenia víťazov. Po tomto
termíne nebude prijímať Organizátor žiadne sťažnosti.
Článok 14 –Iné ustanovenia
14.1. Rozhodnutie Organizátora je v Kampani finálne a platí pre všetkých
Účastníkov.
14.2. Ceny nie sú garantované a zostávajú v majetku Organizátora, ktorý sa
ich môže voľne zbaviť v súlade so svojim presvedčením alebo si ich
prisvojiť vo vlastnom záujme.
14.3. Organizátor má právo uskutočniť všetky potrebné kroky v prípade
pokusu o podvod na systéme, zneužitie alebo akékoľvek iné pokusy, ktoré
by mali dopad na obraz alebo náklady organizácie a priebehu Kampane.
14.4. Organizátorsi vyhradzuje právo na úpravu alebo zmenu týchto
Oficiálnych pravidiel, vytvorením dodatku k týmto Pravidlám a takto
vykonané zmeny vojdú do platnosti ich zverejnením na oficiálnej
webstránke.

MARS SR
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