Pravidlá súťaže
„Smart hodinky Apple Watch® pripraví kávu za vás“
Apple Watch Series 7 41mm
Tieto pravidlá záväzne upravujú podmienky súťaže „Smart hodinky Apple Watch® pripraví kávu za
vás“ (ďalej ako „súťaž“), ktorá prebieha na internetových stránkach https://www.siemens-home.bshgroup.com/cz/.
1. Usporiadateľ a organizátor súťaže
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť BSH domácí spotřebiče s. r. o., so sídlom Praha 5, Radlická
350/107c, PSČ 158 00, IČO: 25126954, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe,
oddiel C, vložka 51947. BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava, so sídlom
Ambrušova 5785/4 , 821 04 Bratislava, IČO: 36 070 904, zapísaná v obch. registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 981/B, v mene ktorej koná Per Funch, vedúci organizačnej
zložky, (ďalej len „usporiadateľ“).
Organizátorom súťaže je spoločnosť Revolta s. r. o., so sídlom Praha 7 - Holešovice, Dukelských
hrdinů 972/20, PSČ 170 00, IČO: 27167518, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe,
oddiel C, vložka 101439 (ďalej len „organizátor“)
2. Účasť v súťaži a pravidlá
2.1. Súťaže sa môžu zúčastniť iba spotrebitelia - všetky fyzické osoby s trvalým bydliskom na území
Slovenskej republiky starší ako 18 rokov (ďalej len „účastník“).
2.2. Súťaž prebieha od 18. 7. 2022 00:00:00 hod. do 31. 8. 2022 00:00:00 na území Slovenskej
republiky.
2.3. Podmienkou účasti v súťaži je zakúpenie voľne stojaceho plnoautomatického kávovaru Siemens s
funkciou Home Connect (ďalej len „spotrebič“) v čase konania súťaže a jeho registrácia na webe
www.akcie-cashback.sk (ďalej len „registračný web“) a následné vyplnenie povinných údajov:
•
meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefón, email; uvedenie modelu spotrebiča (modelové
označenie spotrebiča je kombinácia písmen a čísel uvedených na obale spotrebiča), názov predajne, v
ktorej bol spotrebič zakúpený.

Za účelom registrácie účastník ďalej:
•
udelí prostredníctvom zaškrtávacieho políčka súhlas s pravidlami tejto súťaže a so
spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, ktorý vyplýva z týchto pravidiel; a
•
nahrá dátový súbor s naskenovanou alebo nafotenou účtenkou, ktorá preukazuje riadny
a v danom čase vykonaný nákup (vo formáte PDF, JPG alebo GIF s maximálnou odporučenou dátovou
veľkosťou 2 MB); a
•
celý takto vyplnený registračný formulár úspešne odošle organizátorovi prostredníctvom na
to určeného tlačidla „odoslať“ (ďalej len „registrácia“); a
•
ponechá si svoju účtenku dokazujúcu nákup spotrebiča, ktorú použije ako doklad pre
prípadné overenie nároku na uplatnenie výhry

Pre účely súťaže sa dá akceptovať iba elektronicky vystavená účtenka (nedá sa uznať ručne
vystavená účtenka), preukazujúca vykonanie nákupu v čase trvania súťaže a na mieste konania
súťaže, a to preukázateľne skôr, než účastník dostane informatívny email od organizátora súťaže.

Do súťaže budú zaradení iba tí účastníci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky súťaže a budú
postupovať v súlade s pokynmi uvedenými v týchto pravidlách. Organizátor súťaže má právo
záverečného posúdenia splnenia stanovených podmienok súťaže jednotlivými účastníkmi.
Spotrebiteľ sa môže vyššie popísaným spôsobom zapojiť do súťaže (resp. sa stať účastníkom), a to na
základe kúpy zodpovedajúceho počtu spotrebičov a splnenia podmienok týchto pravidiel. Pokiaľ si
účastník zakúpil viac spotrebičov v rámci jedného nákupu (a teda disponuje vo vzťahu k viacerým
spotrebičom jedinou účtenkou), nahráva do registračného formulára iba túto jedinú účtenku, avšak
toľkokrát, koľko kúpených spotrebičov účtenka dokumentuje. V uvedenom prípade je teda nutné
urobiť opakovane registráciu pri použití zhodných registračných údajov s výnimkou výrobného čísla
spotrebiča. Pokiaľ účastník zakúpil viac spotrebičov prostredníctvom niekoľkých samostatných
nákupov (a teda disponuje viacerými účtenkami dokumentujúcimi tieto nákupy), nahrá tieto účtenky
vždy v rámci samostatných registrácií, do ktorých je povinný vyplniť tie isté registračné údaje. Vo
všetkých prípadoch však platí, že na registráciu viac než dvoch spotrebičov tým istým účastníkom
nebude braný ohľad; organizátor si súčasne vyhradzuje právo celkom vyradiť zo súťaže účastníka,
ktorý vykoná registráciu viac než dvoch spotrebičov, popr. registráciu, ktorá je iným spôsobom v
rozpore s týmto čl. 2 pravidiel súťaže.

Organizátor si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku účastníka na účasť v akcii
od každého účastníka originál účtenky, ako aj prípadné ďalšie nevyhnutné doklady za účelom
overenia údajov uvedených v registračnom formulári (napr. občiansky preukaz za účelom overenia
veku účastníka), a ďalej tiež predloženie akčného výrobku, s ktorým sa účastník zapojil do akcie (teda
akčného výrobku, ktorý obsahuje výrobné číslo registrované účastníkom podľa čl. 2. písm. b) týchto
pravidiel. Pokiaľ účastník nepredloží na výzvu organizátorovi akčnú účtenku spĺňajúcu podmienky
týchto pravidiel, popr. ďalšie vyžadované nevyhnutné doklady, či zodpovedajúci akčný výrobok, bude
z akcie vyradený a na darček mu nevzniká nárok.
2.4. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a organizátora, ako aj osoby im blízke podľa §
22 zákona č. 89/2012 Zb. občianskeho zákonníka, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“). V
prípade, že sa účastníkom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedenej spoločnosti, alebo osoba
jemu blízka, bude z účasti v akcii vylúčená dodatočne. Zo súťaže budú vyrazení účastníci, ktorý
nesplňujú podmienky pravidiel súťaže.
2.5. Súťaže sa môžu zúčastniť iba tí súťažiaci, ktorí sa zaregistrovali v čase trvania súťaže.
2.6. Spotrebiče zaradené do akcie:
TI9573X9RW
TI9573X7RW
TI9573X5RW

TI9553X1RW
TI9553X9RW
TQ707R03
TQ705R03
TQ703R07
TP707R06
TP705R01

3. Výherca
3.1. Výhercovia budú určení losovaním zo všetkých registrácií urobených spolu na českom a
slovenskom webe „Siemens domáce spotrebiče“ počas trvania súťaže. Losovanie prebehne do 7 dní
po skončení súťaže. Zo všetkých účastníkov registrovaných do súťaže na Slovensku, a v rámci
obdobnej súťaže aj v Českej republike, budú vyžrebovaní formou generátora náhodných čísel 3
výhercovia, ktorých účasť spĺňa pravidlá súťaže a každý z nich získa cenu vyhlásenú usporiadateľom jedny chytré hodinky Apple Watch Series 7 41mm ( ďalej len „výhra“).
3.2. Výhra bude výhercom odoslaná najneskôr do 30 dní od ukončenia súťaže.
3.3. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom emailu uvedenom vo svojej registrácii a budú
vyzvaní, aby najneskôr do 7 dní potvrdili prostredníctvom rovnakého emailu svoju doručovaciu
adresu pre účely odoslania výhry. V prípade, že výhercovia neoznámia požadované informácie v
uvedenej lehote, usporiadateľ nebude môcť výhry odoslať a ich nárok na výhru zaniká.
3.4. Odovzdaním výhry sú splnené všetky záväzky usporiadateľa voči výhercom stanovené týmito
pravidlami.
3.5. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká spojené s realizáciou výhry, nepreberá
voči výhercom žiadne iné záväzky než stanovené týmito pravidlami a výhercovia nemajú nárok na
akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa než uvedené v týchto pravidlách.
3.6. Účastník súťaže nesie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži (obzvlášť
náklady na vlastné internetové pripojenie a pod.). Účastník berie na vedomie, že nie je možné
požadovať alebo sa domáhať uhradenia nákladov spojených s účasťou v súťaži od usporiadateľa.
4. Ochrana osobných údajov
4.1. Odoslaním príspevku do súťaže berie účastník na vedomie, že je nutné spracovanie jeho
osobných údajov pre účely tejto súťaže. Bez spracovania osobných údajov podľa týchto pravidiel nie
je možná účasť v súťaži.
4.2. Právnym základom je účastníkov súhlas, udelený odoslaním príspevku do súťaže, pričom ten je
nevyhnutný pre možnosť účasti v súťaži. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak účasť účastníka v
súťaži bude po odvolaní ukončená. Osobné údaje sú uchovávané zabezpečené v elektronickej
podobe, pričom spracovanie prebieha ručne.
4.3. Správcom osobných údajov je usporiadateľ súťaže. Spracovateľom osobných údajov je
organizátor súťaže.

4.4. Účelom spracovania je zaistenie organizácie, vedenie a vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry.
4.5. Osobné údaje účastníka súťaže budú spracovávané počas trvania súťaže a 90 dní po jej skončení
za účelom kontroly splnenia podmienok súťaže a pre prípad potreby voľby náhradného výhercu.
4.6. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchované iba v nevyhnutnom obmedzenom rozsahu z
dôvodu prípadnej kontroly súťaže zo strany orgánu dozoru a pre prípad potreby doloženia, že
usporiadateľ postupoval v súlade s právnymi predpismi a pravidlami súťaže najviac počas piatich
rokov od skončenia súťaže.
4.7. Pre hore uvedený účel budú spracovávané osobné údaje súťažiacich v rozsahu:
Meno a priezvisko, emailová adresa, adresa a telefónny kontakt.
4.8. Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)
Účastník má obzvlášť nasledujúce práva, a to právo na transparentnosť spracovania, právo na
informácie a prístup k údajom, právo na opravu a výmaz údajov, právo na obmedzenie spracovania
údajov a právo na prenositeľnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo
vzniesť námietku pri spracovaní pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Účastník má
právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní vrátane
profilovania. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov a vyššie uvedených právach subjektu
údajov nájdete na stránke:
https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/pravne-informacie/ochrana-osobnych-udajov
5. Práva a povinnosti usporiadateľa
5.1. Usporiadateľ je kedykoľvek v priebehu súťaže oprávnený zmeniť pravidlá aj podmienky súťaže,
výhry a čas trvania súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek celú súťaž z vážnych dôvodov
zrušiť. Všetky výhry sú právne nevymáhateľné. Na výhry nevzniká účasťou v súťaži právny nárok.
5.2. Pre overenie postupu v súlade s pravidlami súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo požiadať
účastníka súťaže o zaslanie kúpneho dokladu o nákupe produktu, na ktorý účastník napísal recenziu.
5.3. Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami. Účastník ďalej súhlasí, že
usporiadateľ je oprávnený, pokiaľ sa tak rozhodne, bezplatne uverejňovať súťažný príspevok vrátane
fotografií a prípadne aj mena, podobizne a obrazové či zvukové záznamy výhercov na intranetových
alebo internetových stránkach usporiadateľa a jeho sociálnych sieťach, a ďalej v tlačenej alebo online
inzercii v súvislosti s touto súťažou. Na prípadné ďalšie spracovanie údajov si usporiadateľ vyžiada
súhlas účastníka súťaže. Súhlas podľa tohto odstavca je možné kedykoľvek odvolať.

Apple Watch je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

V Prahe dňa 18. 7. 2022

Dodatok č. 1
k pravidlám súťaže „Smart hodinky Apple Watch® pripraví kávu za vás“
Apple Watch Series 7 41mm

Slovenská republika
Účelom tohto Dodatku je záväzná úprava pravidiel súťaže „Smart hodinky Apple Watch® pripraví kávu za vás“ (ďalej
len „súťaž“).
Usporiadateľom akcie je spoločnosť BSH domácí spotřebiče s. r. o., so sídlom Praha 5, Radlická 350/107c, PSČ 158 00, IČ:
25126954, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 51947
BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava, so sídlom Ambrušova 5785/4 , 821 04 Bratislava, IČO: 36 070
904, zapísaná v obch. registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 981/B, v mene ktorej koná Per Funch,
vedúci organizačnej zložky, (ďalej len „usporiadateľ“).
Organizátorom akcie je spoločnosť Revolta, s. r. o., so sídlom Praha 7 - Holešovice, Dukelských hrdinů 972/20, PSČ 170 00,
IČ: 27167518, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 101439 (ďalej len
„organizátor“).
V súlade s ustanovením čl. 5. Práva a povinnosti usporiadateľa, odst. 5.1. úplných pravidiel súťaže sa usporiadateľ
rozhodol upraviť tieto pravidlá, a to tak, že:
I.

Pôvodné znenie bodu 2. „Účasť v súťaži a pravidlá“:
Súťaž prebieha od 18. 7. 2022 00:00:00 hod. do 31. 8. 2022 00:00:00 na území Slovenskej republiky.
sa nahrádza novým znením:
Súťaž prebieha od 18. 7. 2022 00:00:00 hod. do 30. 9. 2022 00:00:00 na území Slovenskej republiky.

II.

Táto zmena pravidiel akcie v znení Dodatku č. 1 nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na www.akcie-bosch.sk.
Ostatné ustanovenia úplných pravidiel akcie zostávajú touto zmenou v znení Dodatku č. 1 nedotknuté.

