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ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE 

 

“S Oriflame vyhráva každý“ 

 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže "S Oriflame vyhráva každý" (ďalej 

len "súťaž") v Slovenskej republike. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá 

uvedenej súťaže na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. Skrátené 

znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto 

dokumentom. Tento dokument môže byť pozmenený iba formou písomných dodatkov. 

 

Usporiadateľom súťaže je:  

   

ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o. 

so sídlom: Staromestská 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 

IČO: 31 348 751 

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4912/B 

(ďalej len "usporiadateľ" či "usporiadateľ súťaže") 

 

 

I. Termín a miesto konania súťaže 

Súťaž prebieha v období od 7. 9. 2021 06:00:00 hod do 30. 9. 2021 23:59:59 hod (ďalej len "doba konania 

súťaže") na e-shope usporiadateľa súťaže na adrese https://sk.oriflame.com/ (ďalej len "e-shop"), a to pri predaji 

produktov usporiadateľa súťaže konečnému spotrebiteľovi na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto 

konania súťaže"). 

 

II. Súťažný výrobok 

Súťaž sa vzťahuje na všetky produkty usporiadateľa súťaže predávané na e-shope v čase a mieste konania súťaže 

(ďalej len "súťažný produkt"). 

 

III. Účastníci súťaže 

1. Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba - spotrebiteľ starší ako 16 rokov, ktorému nebola rozhodnutím 

obmedzená spôsobilosť na právne úkony, a ktorý je registrovaný ako platný Brand Partner Oriflame (člen 

Oriflame) a disponuje doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len "záujemca"). Účastníkom 

súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcej vete, ktorá v čase a mieste konania 

súťaže uskutoční súťažný nákup (ďalej len "účastník" alebo "súťažiaci"). 

2. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k usporiadateľovi či 

spolupracujúcim spoločnostiam, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb., 

občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník").  

3. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže 

zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou 
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vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto osoba zo súťaže bez náhrady 

vylúčená. 

4. Usporiadateľ nezodpovedá za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli 

spôsobené ľudským faktorom alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy 

či poruchy vzniknuté v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v 

súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií mobilných operátorov alebo ich 

dostupnosťou pre účastníkov súťaže.  

 

IV. Súťaž o garantované výhry 

IV.I Mechanika súťaže o garantované výhry 

1. Záujemca sa do súťaže o garantovanú výhru zapojí tak, že v čase od 7. 9. 2021 06:00:00 hod do 27. 9. 2021 

21:59:59 hod a mieste konania súťaže zakúpi na e-shope akékoľvek množstvo súťažných produktov (z 

katalógovej i mimokatalógovej ponuky) v celkovej minimálnej hodnote aspoň 10,- EUR (v cenách pre členov 

Oriflame) v rámci jednej objednávky (ďalej len "súťažný nákup"). Do hodnoty objdenávky sa započítavajú 

všetky produkty z ponuky v danom období: produkty z katalógu, aj mimokatalógové ponuky (vrátane tlačovín).  

Nezapočítavajú sa poplatky za doručenie, produkty pre dopravu zadarmo a registračný poplatok.  

1. Záujemca sa môže súťaže o garantovanú výhru zúčastniť iba s jedným súťažným nákupom. 

IV.II Určenie výhercov súťaže o garantované výhry 

1. Do súťaže je vložených 23.000 ks garantovaných výhier v podobe súťažných produktov v rôznych hodnotách 

(ďalej len "garantovaná výhra"). 

2. Každý účastník, ktorý vykoná svoj prvý súťažný nákup, sa pri splnení podmienok pre účasť v súťaži stanovených 

v týchto pravidlách, stane výhercom jednej z garantovaných výhier (ďalej len "výherca garantovanej výhry"), s 

výnimkou predchádzajúceho vyčerpania zásob garantovaných výhier. 

IV.III Obmedzenie súťaže o garantované výhry 

1. Jeden konkrétny súťažiaci (tj. tá istá fyzická osoba) môže získať max. 1 ks garantovanej výhry za celú dobu 

konania súťaže. 

2. Ďalšie obmedzenia súťaže sú uvedené v týchto pravidlách.  

3. V prípade, že bude v čase konania súťaže vykonaných menej súťažných nákupov, než je garantovaných výhier 

vložených do súťaže, resp. z iného pravidlami stanoveného dôvodu nebude možné všetky výhry rozdeliť, 

nerozdané výhry prepadajú usporiadateľovi, ktorý rozhodne o ich ďalšom využití. 

4. Garantovaná výhra bude odoslaná výhercovi garantovanej výhry prostredníctvom poskytovateľa doručovacích 

služieb na adresu uvedenú výhercom pri vykonaní súťažného nákupu spolu s objednanými súťažnými produktmi. 

5. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za doručenie garantovaných výhier v súťaži, ani za 

poškodenie, oneskorenie či stratu uvedeného počas prepravy. V prípade, že sa výhercovi nepodarí bez zavinenia 

usporiadateľa garantované výhry doručiť, garantované výhry bez náhrady prepadajú v prospech usporiadateľa 

súťaže. 
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V. Súťaž o hlavné výhry  

V.I Mechanika súťaže o hlavné výhry 

1. Do žrebovania o hlavnú výhru 1 bude automaticky zaradený každý výherca garantovanej výhry. 

2. Do súťaže o hlavnú výhru 2 sa môže zapojiť každý výherca garantovanej výhry tak, že: 

a) vytvorí fotografiu, ktorá bude zreteľne zachytávať akýkoľvek produkt značky Oriflame (ďalej len "súťažné 

dielo"); 

b) do 30. septembra 2021 do 23:59:59 sa prihlási na internetovú stránku 

http://sk.oriflame.com/septembersurprises (ďalej len "landing page"), nahrá svoje súťažné dielo, vyplní 

požadované údaje (číslo člena Oriflame, meno a priezvisko, telefónne číslo a emailovú adresu) a kliknutím 

na príslušnú ikonu podľa inštrukcií nazdieľa súťažné dielo na svoj osobný Facebook účet (ďalej len 

"príspevok"); príspevok nazdieľaný na Facebook účet musí byť "otvorený", tj. prístupný verejnosti; 

c) príspevok nechá publikovaný na sociálnej sieti minimálne do 8. 10. 2021 23:59:59 hod. 

3. Výherca garantovanej výhry môže na landing page nahrať a nazdieľať v súlade s čl. V.I ods. 2 pravidiel viac 

rôznych súťažných diel. Brand partner môže súťažiť maximálne s 5 fotkami.  Každé takéto súťažné dielo bude do 

žrebovania o hlavnú výhru 2 zaradené zvlášť. Rovnaké súťažné dielo nazdieľané v súlade s čl. V.I ods. 2 pravidiel 

na osobnom Facebook účte bude do žrebovania o hlavnú výhru 2 zaradené iba jedenkrát.  

4. V prípade, že výherca garantovanej výhry v súlade s čl. VI ods. 2 pravidiel nenahrá súťažné dielo na landing page, 

nenazdieľa súťažné dielo na svoj osobný Facebook účet či ak takým účtom nedisponuje, alebo ak výherca 

garantovanej výhry nenechá príspevok publikovaný minimálne do doby stanovenej v čl. VI. ods. 2 písm. c) 

pravidiel, nemôže sa súťaže o hlavnú výhru 2 zúčastniť.  

5. Súťažné dielo nesmie porušovať akékoľvek právne predpisy, najmä právne predpisy týkajúce sa práv na ochranu 

osobnosti, ochranu duševného vlastníctva aď. Súťažné dielo ďalej nesmie porušovať pravidlá sociálnej siete 

Facebook. 

6. Súťažné dielo musí byť v súlade s dobrými mravmi a nesmie neoprávnene zasahovať do práv a právom 

chránených záujmov tretích osôb. 

7. Výhercovia súťaže o hlavné výhry budú určení výberom založeným na princípe náhody, konkrétne losovaním 

prostredníctvom elektronického losovacieho programu vykonaným usporiadateľom súťaže. 

8. Vylosovaný účastník súťaže o hlavné výhry bude o svojom vylosovaní informovaný správou na telefónnom čísle 

alebo emailovej adrese uvedenej v rámci účtu člena Oriflame, a to do 2 pracovných dní nasledujúcich po 

vykonanom losovaní (ďalej tiež ako "výherná správa súťaže o hlavné výhry"). 

9. V rámci uvedenej výhernej správy súťaže o hlavné výhry budú uvedené požadované údaje, ktoré bude 

vyžrebovaný účastník povinný oznámiť usporiadateľovi súťaže do 5 kalendárnych dní odo dňa odoslania výhernej 

správy súťaže o hlavné výhry (ďalej len "odpoveď na výhernú správu súťaže o hlavné výhry").  

10. Súčasťou odpovede na výhernú správu súťaže o hlavné výhry musí byť tiež meno, priezvisko a vek vylosovaného 

súťažiaceho, mobilné telefónne číslo, e-mailová adresa a doručovacia adresa. 
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11. Výherca garantovanej výhry mladší ako 18 rokov sa môže stať výhercom hlavnej výhry 1 (ako je definovaná 

nižšie) len v prípade, že po obdržaní výhernej správy súťaže o hlavné výhry na pokyn usporiadateľa súťaže 

predloží písomný súhlas svojich zákonných zástupcov s účasťou v súťaži o hlavnú výhru 1 a s prevzatím hlavnej 

výhry 1 (ďalej len "súhlas zákonných zástupcov"). 

12. V prípade pochybností o splnení stanovených podmienok súťaže je vylosovaný súťažiaci povinný na výzvu 

usporiadateľa na oznámenej adrese kedykoľvek preukázať svoj vek (resp. súhlas zákonných zástupcov). 

13. V prípade nepreukázania splnenia podmienky veku (resp. súhlasu zákonných zástupcov), sa vylosovaný súťažiaci 

súťaže o hlavné výhry nestáva výhercom, a na jeho miesto nastúpi vylosovaný náhradník. V prípade 

nepreukázania splnenia podmienky veku (resp. súhlasu zákonných zástupcov) náhradníkom výhra prepadá v 

prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.  

14. Po vykonaní kontroly splnenia podmienok súťaže o hlavné výhry bude vylosovanému súťažiacemu výhra 

potvrdená, popr. bude informovaný, že sa výhercom súťaže o hlavné výhry nestáva. Rozhodnutie o tom, že sa 

súťažiaci výhercom súťaže o hlavné výhry nestáva, činí usporiadateľ na základe týchto pravidiel súťaže. 

15. Hlavnú výhru 1 (ako je definovaná nižšie) si je výherca súťaže o hlavné výhry povinný vyzdvihnúť na mieste 

určenom usporiadateľom súťaže, a to v stanovenom termíne, najneskôr však do 31. 10. 2021. Výherca hlavnej 

výhry 1 je povinný vozidlo zaregistrovať do registra cestných vozidiel v zákonom stanovenej lehote a splniť všetky 

ďalšie povinnosti mu uložené platnými právnymi predpismi. Výherca hlavnej výhry 1 je ďalej povinný poskytnúť 

usporiadateľovi všetku súčinnosť pri preberaní hlavnej výhry 1. Výherca hlavnej výhry 1 mladší ako 18 rokov musí 

hlavnú výhru 1 prevziať so svojím zákonným zástupcom, ktorý je povinný riadne preukázať svoju totožnosť 

usporiadateľovi súťaže. 

16. Hlavná výhra 2 (ako je definovaná nižšie) bude usporiadateľom pripísaná na účet Oriflame výhercu súťaže o 

hlavnú výhru 2 (člena Oriflame) ako predplatba, a to najneskôr do 12. 10. 2021, a bude ju možné čerpať až do 

31. 12. 2021 . Hlavnú výhru 2 možno vyčerpať len spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete (tj. nie je možné 

ju vyplatiť na iný účet či v hotovosti). 

17. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za doručenie odpovedí na výhernú správu súťaže o hlavné výhry, 

výhier v súťaži o hlavné výhry, ani za poškodenie, oneskorenie či stratu uvedeného počas prepravy. V prípade, 

že sa výhercovi súťaže o hlavné výhry nepodarí bez zavinenia usporiadateľa výhru doručiť, výhra bez náhrady 

prepadá v prospech usporiadateľa súťaže. 

V.II Hlavné výhry 

1. Do súťaže o hlavné výhry je vložených 11 ks hlavných výhier (1 x výhra 1 a 10 x výhra 2 - viď ďalej).  

2. V súťaži o hlavné výhry sa hrá o nasledujúce výhry: 

Hlavná výhra 1: 1 x automobil Peugeot 208 MY21 ACTIVE 1.2 PureTech 75k BVM5 (EURO 6d-ISC- 

Technické parametre:  

Motor:     Benzín 

Prevodovka:    5-st. manuálna 
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Zdvihový objem motora (cm3):  1199 

Výkon motora:    55 kW (75k) 

Točivý moment (Nm pri ot/m):  118 

Objem nádrže (l):    40 

Kombinovaná spotreba (l/100km):  4,3 

Objem batožinového priestoru:  265/ 311 

Emisie CO2 (g/100km)   97 

                               (ďalej len ako "hlavná výhra 1")   

 

Hlavná výhra 2: 10 x zľava 500 EUR na nákup produktov Oriflame 

− 10 x zľava 500 EUR na nákup produktov Oriflame (hodnota zľavy je uvedená v cenách pre členov 

Oriflame) 

− zľava bude pripísaná na účet člena Oriflame ako predplatba najneskôr do 12. 10. 2021, a bude ju 

možné čerpať do 31. 12. 2022 

− zľavu je možné využiť iba na nákup produktov Oriflame na e-shope 

− zľavu nie je možné vyplatiť na iný účet či v hotovosti  

− zľavu je možné čerpať aj vo viacerých objednávkach na e-shope 

(ďalej len ako "hlavná výhra 2")  

(hlavná výhra 1 a 2 ďalej spoločne a jednotlivo ako "hlavná výhra" alebo "hlavné výhry") 

 

V.III Určenie výhercov súťaže o hlavné výhry 

1. Výhercovia hlavnej výhry budú určení losovaním vykonaným usporiadateľom súťaže. 

2. Losovanie výhercu hlavnej výhry 1 prebehne dňa 1. 10. 2021, s tým, že bude losované zo všetkých výhercov 

garantovanej výhry. Usporiadateľ si vyhradzuje právo losovanie uskutočniť v iný deň, ak to bude potrebné alebo 

vhodné. 

3. Vylosovaní budú účastníci súťaže o hlavnú výhru 1 v nasledujúcom poradí: 

i. 1 účastník ako potenciálny výherca hlavnej výhry 1,  

ii. 1 účastník ako náhradník výhercu hlavnej výhry 1. 

4. Losovanie výhercov hlavných výhier 2 prebehne dňa 1. 10. 2021, s tým, že bude losované zo všetkých autorov 

súťažných diel spĺňajúcich podmienky stanovené v týchto pravidlách. Usporiadateľ si vyhradzuje právo losovanie 

uskutočniť v iný deň, ak to bude potrebné alebo vhodné. 
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5. Vyžrebovaní budú účastníci súťaže o hlavné výhry 2 v nasledujúcom poradí: 

iii. 10 účastníkov (resp. ich konkrétne súťažné dielo) ako potenciálni výhercovia hlavnej výhry 2,  

iv. 10 účastníkov (resp. ich konkrétne súťažné dielo) ako náhradníci výhercov hlavnej výhry 2. 

6. Ak sa niektorého z potencionálnych výhercov hlavnej výhry do siedmich dní od prvej výhernej správy súťaže o 

hlavné výhry nepodarí skontaktovať alebo neposkytne potrebné informácie alebo sa výherná správa súťaže o 

hlavné výhry vráti ako nedoručená alebo výherca neprevezme svoju výhru alebo svoju výhru odmietne alebo 

účastník súťaže nebude spĺňať podmienky uvedené v týchto pravidlách, budú kontaktovaní náhradníci. Pokiaľ 

ani náhradníci neposkytnú súčinnosť podľa predchádzajúcej vety, výhra prepadne usporiadateľovi súťaže a 

nebude udelená.  

7. Prepadnutím výhry nevzniká žiadnemu z výhercov právo na akúkoľvek kompenzáciu.  

8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo požadovať od výhercu pred odovzdaním výhry preukázanie sa platným 

osobným dokladom preukazujúcim jeho vek a totožnosť. 

9. O losovaní bude vyhotovený písomný protokol vygenerovaný losovacím systémom, podpísaný 2 zamestnancami 

usporiadateľa súťaže, ktorí boli prítomní pri losovaní. Výhercami sa tak stanú tí účastníci, ktorí úplne a riadne 

splnia všetky podmienky stanovené pravidlami súťaže (vrátane tých nasledujúcich po vylosovaní). 

V.IV  Obmedzenie súťaže o hlavnej výhry 

1. Jeden konkrétny súťažiaci (tj. tá istá fyzická osoba) môže získať max. 1 ks hlavnej výhry za celú dobu konania 

súťaže. Pre vylúčenie všetkých pochybností, jeden konkrétny súťažiaci nemôže získať za dobu konania súťaže 

hlavnú výhru 1 a zároveň hlavnú výhru 2. 

2. Ďalšie obmedzenia súťaže sú uvedené v týchto pravidlách.   

3. V prípade, že bude do súťaže o hlavné výhry doručených menej súťažných diel, než je hlavných výhier vložených 

do súťaže, resp. z iného pravidlami stanoveného dôvodu nebude možné všetky hlavné výhry rozdeliť, nerozdané 

hlavné výhry prepadajú usporiadateľovi, ktorý rozhodne o ich ďalšom využití. 

4. V prípade nezaslania/nedoručenia všetkých údajov v požadovanej lehote či pochybností o splnení podmienky 

veku (resp. súhlasu zákonných zástupcov), sa vyžrebovaný súťažiaci nestáva výhercom a výhra je postúpená 

náhradníkovi alebo prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.  

5. Po vykonaní kontroly splnenia podmienok súťaže bude vylosovaným súťažiacim hlavná výhra potvrdená, popr. 

budú títo informovaní, že sa výhercami nestávajú. Rozhodnutie o tom, že sa súťažiaci výhercom nestáva, činí 

usporiadateľ podľa vlastného uváženia, na základe týchto pravidiel súťaže. 

6. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za doručenie odpovedí na výhernú správu, výhier v súťaži, ani 

za poškodenie, oneskorenie či stratu uvedeného počas prepravy. V prípade, že sa výhercovi nepodarí bez 

zavinenia usporiadateľa výhry doručiť, výhry bez náhrady prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže. 

 

VI. Spracovanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy 
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1. Usporiadateľ súťaže ako prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len "Prevádzkovateľ") spracúva osobné údaje 

účastníka súťaže, ktoré poskytol v priebehu súťaže, pričom právnym základom je plnenie zmluvy, a to v súlade s 

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných 

údajov (ďalej len "GDPR"): 

 

Totožnosť a kontaktné 

údaje Správcu 

ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o. 

so sídlom: Staromestská 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 

IČO: 31 348 751 

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom 

Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4912/B 

kontaktný email: eva.stanikova@oriflame.com 

Rozsah spracúvaných 

údajov 

Meno, priezvisko, vek, elektronický kontakt, telefónne číslo, adresa 

trvalého bydliska (resp. doručovacia adresa) a PSČ. 

Účely spracúvania Výlučne organizácia, vyhodnotenie tejto spotrebiteľskej súťaže a 

realizácia výhier. 

Právny základ 

pre spracúvanie 

Plnenie zmluvy 

Doba, po ktorú budú 

osobné údaje uložené 

Po dobu nevyhnutne nutnú k organizácii súťaže a u výhercu následne po 

dobu danú zákonom. 

Príjemcovia Usporiadateľ ďalej odovzdáva osobné údaje najmä marketingovej 

agentúre podieľajúcej sa na súťaži a technickému správcovi súťaže, ktorí 

sú spracovateľmi osobných údajov v zmysle GDPR, a ďalším 

poskytovateľom, ktorí pre Správcu zabezpečujú IT, účtovné, právne a 

iné služby. V prípade hlavnej výhry budú osobné údaje výhercu 

odovzdané príslušnému správnemu orgánu za účelom zabezpečenia ŠPZ 

a registrácie vozidla na výhercu. 

Poučenie subjektov  

údajov 

Máte právo na prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, 

prípadne obmedzenie spracovania. Máte právo na prenosnosť údajov. 

Práva možné uplatniť listom, telefonicky aj e-mailom na kontaktoch 

uvedených vyššie. Máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu, 

ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07, 

Ružinov, Slovenská republika 

 

2. V prípade výhry výherca výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 

ods. 1 Občianskeho zákonníka a ust. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, bezplatne meno a bydlisko výhercu v médiách 

(vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a v 

súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb usporiadateľa, s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované 

vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu z odovzdania hlavnej výhry a súťažné dielo. 
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Súhlas podľa tohto odseku je daný na dobu 2 rokov od ukončenia súťaže. V prípade neudelenia súhlasu nie je 

možné sa súťaže zúčastniť. 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

1. Účastník bude zo súťaže vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi 

vzniknúť, v prípade, že usporiadateľ súťaže zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného 

či nekalého konania, alebo akéhokoľvek konania proti pravidlám tejto súťaže zo strany takého účastníka alebo 

niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým táto dopomohla danému účastníkovi k účasti v súťaži, popr. zisku 

výhry v súťaži. 

2. Záujemcovi nevzniká právny nárok na účasť v tejto súťaži, na výhru, výmenu výhry či vyplatenie peňažného 

plnenia výmenou za vecné výhry. Výhry nemôžu byť poskytnuté alternatívne, napr. peňažnou formou, než je 

stanovené týmito pravidlami. 

3. Usporiadateľ súťaže odvedie zo súťažných výhier príslušnú zrážkovú daň, pokiaľ tak stanovia platné právne 

predpisy Slovenskej republiky. 

4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za akékoľvek škody či ujmy, ktoré účastníkom prípadne vznikli alebo vzniknú v 

súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s čerpaním výhier. 

5. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy súvisiace s prenosom dát 

elektronickými prostriedkami.  

6. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo požadovať predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť výhercu a 

skutočnosť, že je tento starší ako 16 rokov. Odmietnutím predloženia dokladu preukazujúceho jeho totožnosť a 

vek, je účastník vyradený zo súťaže a výhra mu nebude odovzdaná (rovnaké oprávnenie má obsluha konkrétneho 

miesta konania súťaže aj v okamihu zapojenia do súťaže). 

7. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa k ich dodržiavaniu. 

8. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť. 

Zmena bude vykonaná vždy formou písomných číslovaných dodatkov k týmto pravidlám zverejnených na 

www.oriflame.sk. 

9. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami 

podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier, a to hlavne v prípade, že 

výhry nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami. 

10. V prípade pochybností ohľadom splnenia podmienok súťaže a týchto pravidiel leží povinnosť vierohodne 

preukázať ich splnenie na záujemcovi/súťažiacom. 

11. Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach a otázkach týkajúcich sa 

tejto súťaže. 

12. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo 

iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže je rozhodné znenie týchto úplných 

pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch 

určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže. 
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Úplné pravidlá súťaže sú k dispozícii na www.oriflame.sk. 

 

V Bratislave dňa 1.9.2021 



1 
 

DODATOK Č. 1  

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE  

„S Oriflame vyhráva každý“ 

(„dodatok“) 

ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o. 

so sídlom: Staromestská 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 

IČO: 31 348 751 

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4912/B 

(ďalej len "usporiadateľ" či "usporiadateľ súťaže") 

 

I. 

PREDMET DODATKU 

1. Usporiadateľ súťaže vydal dňa 1. septembra 2021 úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže „S Oriflame vyhráva 

každý”, ktorá prebieha v období od 7. 9. 2021 04:30:00 hod. do 30. 9. 2021 23:59:59 hod. na e-shope 

usporiadateľa súťaže na adrese https://sk.oriflame.com/ (ďalej len „pravidlá súťaže”). 

2. Týmto dodatkom usporiadateľ súťaže mení článok VI. odstavec 2 pravidiel súťaže, ktorý po novom znie takto: 

„V prípade výhry výherca výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. 

§ 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka a ust. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, bezplatne meno a bydlisko výhercu v 

médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto 

súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb usporiadateľa, s tým, že môžu byť vyhotovované a 

zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu z oznámenia o výhre a z 

odovzdania výhry a súťažné dielo. Súhlas podľa tohto odseku je uskutočnený na dobu 2 rokov od ukončenia 

súťaže. V prípade neudelenia súhlasu nie je možné se súťaže zúčastniť.” 

 

II. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Tento dodatok sa nedotýka ostatných ustanovení pravidiel súťaže.  

2. Dodatok nadobúda účinnosť spätne ku dňu 1. septembra 2021. 

3. Pravidlá súťaže je možné naďalej meniť či doplňovať písomnými dodatkami. 

 

V Bratislave dňa 24. septembra 2021 

 


