Úplné znenie pravidiel spotrebiteľskej akcie
„Coca-Cola Stories“
pravidlá pre SR zo dňa 1. februára 2020
Cieľom tohto dokumentu je stanoviť úplné a presné pravidlá akcie „Coca-Cola Stories“ (ďalej ako „akcia“
a/alebo „súťaž“) pre Slovenskú republiku (ďalej ako „Pravidlá“).
1.

USPORIADATEĽ AKCIE, ORGANIZÁTOR AKCIE, TECHNICKÝ PARTNER AKCIE

Usporiadateľom akcie je spoločnosť Coca-Cola Česká republika s.r.o., IČO: 25111299, so sídlom Praha 9 – Kyje,
Českobrodská 1329, PSČ 198 21, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe,
spisová značka C 50506 (ďalej taktiež ako „usporiadateľ“).
Organizátorom akcie je spoločnosť up brand activation, s. r. o., IČO: 25599062, so sídlom Porážka 206/4, 602 00
Brno, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri na Krajskom súde v Brne, spisová značka C 35431 (ďalej
taktiež ako „organizátor“).
Technickým partnerom akcie je spoločnosť NV Coca-Cola Services, sídlo 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brusel,
Belgicko, VAT (DIČ): BE0462.525.791 (ďalej taktiež ako „technický partner“)
2.
1)

ČAS A MIESTO KONANIA AKCIE

Akcia sa koná v čase od 1. 2. 2020 00:00:01 hod. do 14. 3. 2020 23:59:59 hod (ďalej len „Čas konania
akcie“) na území Českej republiky a na území Slovenskej republiky prostredníctvom súťažnej aplikácie CocaCola dostupnej na Google Play a na Apple App Store (ďalej taktiež ako „Aplikácia“). Vlastníkom
a prevádzkovateľom Aplikácie je technický partner.
Súťažiaci sa môže zapojiť (okrem splnenia nižšie uvedených podmienok) iba pri splnení predpokladu, že si
v prvom kroku stiahne do svojho mobilného telefónu Aplikáciu podľa pokynov uvedených na etikete súťažného
výrobku a vytvorí si v ňom účet, ako je bližšie rozvedené v článku 3 týchto Pravidiel. Mobilný telefón musí byť
minimálne technickej úrovne: iOS 11, Android 5.

2)

Akcia potrvá 43 dní, ktoré zodpovedajú 43 kalendárnym dňom.

3)

V priebehu akcie účastník zbiera tzv. DIAMANTY, tie bude môcť uplatniť v ďalších súťažiach.
3.

1)

ÚČASTNÍCI AKCIE, SPÔSOB ZAPOJENIA SA DO AKCIE, DIAMANTY

Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 13 rokov s adresou pre doručovanie na území
Slovenskej republiky, ktorá splní nasledovné podmienky:
a)
b)

stiahne si do svojho mobilného telefónu Aplikáciu a vytvorí si v ňom účet podľa pokynov Aplikácie. Na
vytvorenie účtu v Aplikácii musí zadať e-mail, meno používateľa (teda možno aj prezývku) a dátum
narodenia kvôli overeniu veku, a
prostredníctvom Aplikácie pridáva a zdieľa vlastné fotografie, lajkuje fotografie ostatných účastníkov a
podobne. Za túto aktivitu získava / zbiera DIAMANTY. Fotografie nesmie zobrazovať nevhodný obsah v
rozpore s dobrými mravmi, v opačnom prípade budú účastníkovi zmazané.

(ďalej ako „účastník“ alebo „súťažiaci“).
Počet nazbieraných Diamantov Aplikácia účastníkovi eviduje a priebežne načítava a sčítava na jeho účte.
2)

Zdieľaním fotiek v súlade s pokynmi vyššie a pokynmi udávanými Aplikáciou sa fyzická osoba stáva
účastníkom akcie s povinnosťou dodržiavať tieto pravidlá.
Ak si fyzická osoba Aplikáciu do svojho mobilného telefónu iba nahrá a ďalej nerobí ďalšie kroky nutné pre
účasť v akcii, účastníkom súťaže sa nestáva, avšak v Aplikácii môže využívať aj iné jej funkcie či sekcie
nesúvisiace s akcií.

3)

Akcie sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere voči usporiadateľovi,
organizátorovi a/alebo spoločnostiam podieľajúcim sa na príprave a organizácii tejto akcie.
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4)

DIAMANTY je možné zbierať prostredníctvom Aplikácia najneskôr do konca termínu konania akcie, tj. do 14. 3.
2020 23.59.59 hod. Po tomto termíne účastník súťaže o DIAMANTY neprichádza, zostávajú mu na jeho konte
pre ďalšie súťaže.
4.

1)

Po celý čas hernej časti akcie usporiadateľ nespracúva osobné údaje účastníkov. Všetky údaje, ktoré účastníci
používajú v priebehu použitia Aplikácie, sú nutné pre technickú funkčnosť Aplikácie, bez ktorej inštalácie do
mobilného telefónu nie je účasť v súťaži možná. Podrobnosti týkajúce sa použitia Aplikácie a spracúvania
osobných údajov v rámci Aplikácie sú v Aplikácii v sekcii Nastavenie.
5.

1)

2)
3)

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

ĎALŠIE USTANOVENIA

Účastník akcie bude vylúčený v prípade, že organizátor alebo usporiadateľ zistí, prípadne bude mať oprávnené
podozrenie, že došlo k podvodnému alebo nekalému konaniu zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby,
ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu DIAMANTOV / výhry, eventuálne ku konaniu, ktoré
nezodpovedá pravidlám fair play alebo pravidlám tejto akcie.
Účastníci nemajú nárok na preplatenie DIAMANTOV v peniazoch alebo inú kompenzáciu.
Je zakázané akékoľvek zneužitie DIAMANTOV.
6.

INFOLINKA

Otázky k súťaži je možné zasielať v rámci správy na soutez@upagency.cz.
Infolinka je v prevádzke v pracovné dni v čase 9.00 - 17.00.
7.

PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA, OSTATNÉ USTANOVENIA

1)

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho voľného uváženia o všetkých otázkach týkajúcich
sa akcie.

2)

Usporiadateľ si vyhradzuje právo skrátiť, odložiť, prerušiť, akokoľvek zmeniť alebo zrušiť akciu bez akejkoľvek
náhrady z dôvodov hodných zvláštneho zreteľa po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na webových
stránkach www.coca-cola.sk.

3)

Usporiadateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadnú nefunkčnosť Aplikácie či akékoľvek
technické ťažkosti Aplikácie počas konania súťaže, ktorá bude mať za následok napr. to, že sa účastníkovi
nenačítajú všetky Diamanty, ktoré počas akcie získal.

4)

Organizátor a usporiadateľ akcie nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými účastníkom akcie alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa,
respektíve nevyužitím Diamantov.

5)

Výňatky z týchto úplných Pravidiel či skrátené pravidlá akcie uvedené na reklamných a propagačných
materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto akcie. Jediným právne
záväzným dokumentom k akcii sú tieto úplné Pravidlá.

6)

Zobrazenia na komunikačných materiáloch (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusia presne
zodpovedať ich skutočnej podobe.

7)

Úplné pravidlá tejto akcie sú k dispozícii na www.coca-cola.sk. Všetci účastníci akcie sú týmito pravidlami
viazaní.

8)

Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym
zákonníkom.

V Prahe dňa 31. januára 2020

Usporiadateľ:

Coca-Cola Česká republika, s.r.o.
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