Testuj Dove
Slovenská republika

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej akcie nazvanej „Testuj Dove“ pre Slovenskú
republiku (ďalej len „akcia“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá
uvedenej akcie vo vzťahu k spotrebiteľom.
Usporiadateľom akcie je spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o. so sídlom Karadžičova 10, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31667228, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 5998/B (ďalej len „usporiadateľ“).
Technický servis akcie a zber osobných údajov zaisťuje: Garp Integrated, Pobřežní 249/46, Praha 8, 186
00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou oddíl C, vložka
125558 (ďalej len „Garp Integrated“).

Všeobecné pravidlá
1)

Akcia sa bude konať v termíne od 1. 2. 2019 (00:00:00) do 28. 2. 2019 (23:59:59), resp. do rozobrania
výhier (ďalej len „doba trvania akci v ľubovoľnej obchodnej sieti na území celej Slovenskej republiky
(ďalej len „miesto konania akcie“).

2)

Účastníkom akcie sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a adresou na
doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá je konečným spotrebiteľom a ktorá počas doby
trvania akcie zakúpi ľubovoľný produkt Dove, Dove Men+Care alebo Baby Dove v dobe trvania akcie
(ďalej a vyššie len „účastník“).

3)

Z akcie sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa akcie ako aj osoby im blízke v zmysle § 116
Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa do akcie zapojí osoba, ktorá je zamestnancom Usporiadateľa
alebo osoba im blízka, jej registrácia bude z akcie vylúčená.

4)

Účasť na akcii je podmienená nákupom ľubovoľného produktu Dove, Dove Men+Care alebo Baby Dove
v dobe trvania akcie a mieste konania akcie, za ktorý dostane účastník od predajcu účtovný doklad,
resp. pokladničný blok alebo faktúru (ďalej len „účtovný doklad“). Spotrebiteľ sa môže akcie
zúčastniť len raz.

5)

Ak sa spotrebiteľ bude chcieť zúčastniť akcie, je POVINNÝ SI USCHOVAŤ ÚČTOVNÝ DOKLAD za
nákup produktu Dove, Dove Men+Care alebo Baby Dove na účely registrácie, riadne sa zaregistrovať,
vyplniť registračný formulár a splniť všetky registračné podmienky uvedené v tomto štatúte a na
stránkach www.testujdove.sk . Fotografie alebo skeny neúplných, nečitateľných, potrhaných či inak
poškodených účtovných dokladov nebudú akceptované.
Jeden kus produktu Dove, Dove Men+Care alebo Baby Dove z ponuky špecifikovanej nižšie bude po
splnení všetkých podmienok akcie zaslaný prvým 1500 úspešne zaregistrovaným účastníkom počas
doby trvania akcie.
Ak bude dosiahnutý počet prvých 1500 úspešne zaregistrovaných účastníkov v dobe trvania akcie,
ďalší úspešne zaregistrovaní účastníci získajú po dobu trvania akcie a po splnení všetkých podmienok
akcie zľavový poukaz v hodnote 25 % na nákup na webovom serveri www.notino.sk (ďalej len „zľavový
poukaz“). Zľavový poukaz platí pre nákupy v období od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019.

6)
7)

Spôsob zapojenia sa do akcie
•

S účtovným dokladom za vykonaný nákup produktu Dove, Dove Men+Care alebo Baby Dove
spĺňajúcim podmienky akcie má spotrebiteľ možnosť zaregistrovať sa na stránkach
www.testujdove.sk. Po riadnom a úplnom vyplnení všetkých povinných údajov (meno, priezvisko,
e-mail a telefón) a priložení fotografie alebo skenu platného účtovného dokladu a riadnom
odoslaní formulára spolu s kópiou účtovného dokladu bude doručenému formuláru pridelené číslo

•
•

zodpovedajúce poradiu jeho doručenia. Registrovanému účastníkovi môže vzniknúť právo na
výrobok Dove zdarma iba ak získa registračné číslo, ktoré neprekročí číslo 1 500.
Produkt zdarma prináleží tým úspešne registrovaným účastníkom, ktorí riadne splnia podmienky
tejto akcie, a zároveň im bude priradené poradové číslo 1 až 1 500.
Produkt zdarma si registrovaný účastník akcie vyberie z ponuky formulára na stránkach
www.testujdove.sk. Ide o tieto produkty:

Sprchový gél Dove Deeply Nourishing 250 ml
Sprchový gél Dove Gentle Exfoliating 250 ml
Sprchový gél Dove Go Fresh Revive s granátovým jablkom a citrónovou verbenou 250 ml
Sprchový gél Dove Go Fresh Rejuvenate s vôňou hrušky a aloe vera 250 ml
Sprchový gél Dove Go Fresh Fresh Touch s vôňou uhorky a zeleného čaju 250 ml
Sprchový gél Dove Velvet Touch 250 ml
Sprchový gél Dove Purely Pampering pistácie a magnólie 250 ml
Sprchový gél Dove Silk Glow 250 ml
Sprchový gél Dove Glowing Ritual s extraktom z lotosového kvetu a ryžovou vodou 250 ml
Sprchový gél Dove Restoring Ritual s kokosovým olejom a mandľovým mliekom 250 ml
Sprchový gél Dove Invigorating Ritual s avokádovým olejom a extraktom z nechtíka lekárskeho 250 ml
Sprchový gél Dove Relaxing Ritual s levanduľovým olejom a extraktom z rozmarínu 250 ml
Sprchový gél Dove Purely Pampering smotana a pivonka 250 ml
Sprchový gél Dove Micelar Antistress 250 ml
Sprchový gél Dove Micellar Sensitive 250 ml
Sprchový gél Dove Purifying Detox 250 ml
Sprchový gél Dove Renewing Glow 250 ml
Sprchový gél Dove Men+Care Clean Comfort 250 ml
Sprchový gél Dove Men+Care Cool Fresh 250 ml
Sprchový gél Dove Men+Care Extra Fresh 250 ml
Sprchový gél Dove Men+Care Hydration Balance 250 ml
Sprchový gél Dove Men+Care Minerals + Sage 250 ml
Sprchový gél Dove Men+Care Charcoal + Clay 250 ml
Krémová tableta Dove Gentle Exfoliating 100 g
Krémová tableta Dove Go Fresh s vôňou uhorky a zeleného čaju 100 g
Krémová tableta Dove Original 100 g
Krémová tableta Dove Purely Pampering kokosové mlieko a jazmín 100 g
Krémové tableta Dove Purely Pampering bambucké maslo a vanilka 100 g
Krémová tableta Dove Cream Oil s arganovým olejom 100 g
Tekuté mydlo Dove Go Fresh s vôňou uhorky a zeleného čaju 250 ml
Tekuté mydlo Dove Original 250 ml
Tekuté mydlo Dove Silk 250 ml
Tekuté mydlo Dove Purely Pampering bambucké maslo a vanilka 250 ml
Šampón Dove Glowing Ritual s extraktom z lotosového kvetu a ryžovou vodou 250 ml
Šampón Dove Restoring Ritual s kokosovým olejom a kurkumou 250 ml
Šampón Dove Thickening Ritual s levanduľovým olejom a extraktom z rozmarínu 250 ml
Šampón Dove Intensive Repair 250 ml
Šampón Dove Colour Care 250 ml
Šampón Dove Nourishing Oil Care 250 ml
Šampón Dove Daily Moisture 250 ml
Kondicionér Dove Intensive Repair 200 ml
Kondicionér Dove Colour Care 200 ml
Kondicionér Dove Nourishing Oil Care 250 ml
Kondicionér Dove Glowing Ritual s extraktom z lotosového kvetu a ryžovou vodou 200 ml
Kondicionér Dove Restoring Ritual s kokosovým olejom a kurkumou 200 ml
Kondicionér Dove Thickening Ritual s levanduľovým olejom a extraktom z rozmarínu 200 ml
Šampón Dove Men+Care Thickening 250 ml
Šampón Dove Men+Care Fresh Clean 2v1 250 ml
Šampón Dove Men+Care Anti Dandruff 250 ml
Antiperspirant dezodorant sprej Dove Original 150 ml
Tuhý antiperspirant dezodorant Dove Original 40 ml
Guľôčkový antiperspirant dezodorant Dove Original 50 ml
Antiperspirant dezodorant sprej Dove hruška & aloe vera 150 ml
Tuhý antiperspirant dezodorant Dove hruška & aloe vera 40 ml
Guľôčkový antiperspirant dezodorant Dove hruška & aloe vera 50 ml
Antiperspirant dezodorant sprej Dove Mineral Touch 150 ml
Tuhý antiperspirant dezodorant Dove Mineral Touch 40 ml
Antiperspirant dezodorant sprej Dove Sensitive 150 ml
Tuhý antiperspirant dezodorant Dove Sensitive 40 ml
Antiperspirant dezodorant sprej Dove Beauty Finish 150 ml
Tuhý antiperspirant dezodorant Dove Beauty Finish 40 ml

Antiperspirant dezodorant sprej Dove Invisible Dry 150 ml
Tuhý antiperspirant dezodorant Dove Invisible Dry 40 ml
Guľôčkový antiperspirant dezodorant Dove Invisible Dry 50 ml
Antiperspirant dezodorant sprej Dove Cotton Soft 150 ml
Antiperspirant dezodorant sprej Dove Powder Soft 150 ml
Tuhý antiperspirant dezodorant Dove Powder Soft 40 ml
Guľôčkový antiperspirant dezodorant Dove Powder Soft 50 ml
Antiperspirant dezodorant sprej Dove Go Fresh grapefruit & lemongrass 150 ml
Guľôčkový antiperspirant dezodorant Dove Go Fresh grapefruit & lemongrass 50 ml
Antiperspirant dezodorant sprej Dove Go Fresh cucumber & green tea 150 ml
Guľôčkový antiperspirant dezodorant Dove Go Fresh cucumber & green tea 50 ml
Tuhý antiperspirant dezodorant Dove cucumber & green tea 40 ml
Antiperspirant dezodorant sprej Dove Go Fresh pomegranate & lemon verbena 150 ml
Dove Invisible Care Floral Touch Spray 150 ml
Dove Invisible Care Floral Touch Roll-on 50 ml
Dove Invisible Care Floral Touch Stick 40 ml
Dove Invisible Dry Spray 150 ml
Dove Invisible Dry Stick 40 ml
Dove Invisible Dry Roll-on 50 ml
Tuhý antiperspirant dezodorant Dove Men+Care Minerals + Sage 50 ml
Antiperspirant dezodorant sprej Dove Men+Care Minerals + Sage 150 ml
Tuhý antiperspirant dezodorant Dove Men+Care Tals Mineral + Sandalwood 50 ml
Antiperspirant dezodorant sprej Dove Men+Care Talc Mineral + Sandalwood 150 ml
Tuhý antiperspirant dezodorant Dove Men+Care Clean Comfort 50 ml
Antiperspirant dezodorant sprej Dove Men+Care Clean Comfort 150 ml
Tuhý antiperspirant dezodorant Dove Men+Care Cool Fresh 50 ml
Antiperspirant dezodorant sprej Dove Men+Care Cool Fresh 150 ml
Antiperspirant dezodorant sprej Dove Men+Care Extra Fresh 150 ml
Antiperspirant dezodorant sprej Dove Men+Care Invisible Dry 150 ml
Telové mlieko Dove Essential Nourishment 250 ml
Telové mlieko Dove Purely Pampering pistácie a magnólie 250 ml
Telové mlieko Dove Glowing Ritual s extraktom z lotosového kvetu a ryžovou vodou 250 ml
Telové mlieko Dove Restoring Ritual s kokosovým olejom a mandľovým mliekom 250 ml
Telové mlieko Dove Invigorating Ritual s avokádovým olejom a extraktom z nechtíka lekárskeho 250 ml
Univerzální krém na telo Dove Original 75 ml
Univerzální krém na telo Dove Original 150 ml
Dove výživný krém na ruky Invigorating Ritual s avokádovým olejom a extraktom z nechtíka lekárskeho 75 ml
Dove výživný krém na ruky Restoring Ritual s kokosovým olejom a mandľovým mliekom 75 ml
Baby Dove Krémová tableta na umývanie Rich Moisture 75 g
Baby Dove Umývací gél na celé telo aj vlásky Rich Moisture 200 ml
Baby Dove Umývací gél na celé telo aj vlásky Sensitive Moisture 200 ml
Baby Dove Vlhčené obrúsky Rich Moisture 50 ks
Baby Dove Vlhčené obrúsky Sensitive Moisture 50 ks
Baby Dove Krém proti zapareninám 45 g
Baby Dove Šampón Rich Moisture 200 ml
Baby Dove Telové mlieko Rich Moisture 200 ml
Baby Dove Telové mlieko Sensitive Moisture 200 ml
”Ďalej len ako “produkt Dove zdarma”

Mechanika akcie:
•

•
•

•
•
•

Pokiaľ účastník nepriloží do registračného formulára fotografiu alebo sken účtovného dokladu o
uskutočnení nákupu produktu Dove, Dove Men+Care alebo Baby Dove spĺňajúci podmienky tohto
štatútu, registračný formulár nebude možné odoslať a registrácia bude neúspešná. To sa vzťahuje
aj na vyplnenie všetkých povinných údajov vo formulári.
Ak sa čas uskutočnenia nákupu nebude zhodovať s dobou trvania akcie, bude zaregistrovaný
užívateľ vylúčený a nebude mu odoslaný ani produkt Dove zdarma, ani prípadný zľavový poukaz.
Účtovným dokladom sa rozumie doklad o zaplatení z elektronickej registračnej pokladnice alebo
faktúra z ľubovoľného e-shopu, ktorého prevádzkovateľ má sídlo na území Slovenskej republiky. V
akcii nie je možné použiť účtovné doklady, v ktorých nie je presne špecifikovaný súťažný produkt
anirukou písané účtovné doklady.
Opakované registrácie nebudú zaradené do akcie.
Usporiadateľ akcie nezodpovedá za technické ťažkosti správcu siete a ani za technické problémy
na sieti pri vypĺňaní a doručovaní registračných formulárov.
Správne registrovaným účastníkom akcie do počtu 1500 úspešných registrácií v dobe trvania akcie
bude zaslaný jeden produkt Dove zadarmo podľa ich výberu na zmluvné miesto zásielkovej služby

Zásilkovna, ktoré si vyberie daný účastník pri nahrávaní účtovného dokladu v registračnom formulári. E-mailom budú kontaktovaní s informáciou, že ich registrácia bola úspešne vykonaná a podlieha kontrole. Po kontrole došlých údajov bude registrovaný účastník kontaktovaný s vyjadrením,
či mu patrí podľa podmienok tejto akcie produkt Dove zadarmo alebo nie. Zľavový poukaz na www.notino.sk , ktorý prináleží registráciám nad celkový počet 1500 úspešných registrácií po dobu
trvania akcie a splnení všetkých podmienok akcie, bude daným užívateľom zaslaný elektronicky emailom.
•

Výherný produkt môže získať len prvých 1500 najrýchlejšie dokončených registrácií. V prípade
zhody času zaslania registrácie je rozhodujúci čas nákupu súťažného produktu.

Všeobecné ustanovenia:
• Účastníkom akcie sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a adresou
na doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej a vyššie len „účastník“).
• Účasťou v akcii prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá
bezvýhradne dodržiavať.
Spracúvanie osobných údajov
• Zaregistrovaním sa na internetovej stránke www.testujdove.sk, účastník akcie prehlasuje, že má
viac ako 18 rokov.
• Účastník akcie svojou účasťou v akcii berie na vedomie, že pre účely organizácie akcie je nevyhnutné spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktná adresa na
doručovanie, e-mailová adresa, telefónne číslo.
• Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas účastníka akcie s účasťou v akcii a jej
pravidlami prejavený pri vstupe do akcie odoslaním registračného formulára pri registrácii cez
web.
• Účastník akcie má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu usporiadateľa
alebo na emailovú adresu infolinka@unilever.com. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných
údajov je účinné okamihom jeho doručenia usporiadateľovi a má za následok vylúčenie účastníka
akcie z akcie a stratu nároku na doručenie vybraného produktu Dove, resp. zľavového kupónu na
www.notino.sk , ak sa tak stane ešte pred ich doručením. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktorých spracúvanie sa uskutočnilo pred odvolaním súhlasu.
• Osobné údaje sú spracúvané automatizovane aj manuálne a zabezpečené v elektronickej forme.
•

Viac informácií o tom, akým spôsobom používame vaše osobné údaje, nájdete v dokumente
„Zásady ochrany osobných údajov“, ktorý je umiestnený na stránkach www.unilever.sk v päte
stránky.

•

Prevádzkovateľom osobných údajov je usporiadateľ akcie, spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.
o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 31667228, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, odd Sro, vložka číslo 5998/B. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, spoločnosť Garp Integrated, Pobřežní 249/46, Praha 8, 186 00, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou oddíl C, vložka
125558 . Sprostredkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len "zákon") a európskym nariadením (EU)
2016/679, Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR").

•

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie organizácie akcie, registrácia účastníkov
akcie, vyhodnotenie a informovanie o nároku na výber a zaslanie účastníkom vybraného produktu
Dove, príp. zľavového kupónu na www.notino.sk, pričom tento účel zahŕňa najmä nasledujúce
operácie spracúvania:

•

uloženie osobných údajov pri registrácii do akcie;
o
o

o

•

zasielanie informatívnych e-mailov týkajúcich sa organizácie a vedenia akcie a
ďalších informatívnych e-mailov pre účastníkov akcie;
spracúvanie osobných údajov pre účely kontroly a vyhodnotenia nároku na zaslanie
účastníkom vybraného produktu Dove, príp. zľavového kupónu na www.notino.sk ,
podľa pravidel akcie;
kontakt za účelom overenia splnenia podmienok akcie účastníkom akcie, informácie o
akceptácii/neakceptácii nároku na zaslanie účastníkom vybraného produktu Dove,
príp. zľavového kupónu na www.notino.sk a ďalšia súvisiaca komunikácia

Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania akcie a 60 dní po jej skončení za účelom kontroly
splnenia podmienok akcie a zaslania účastníkom vybraného pruktu Dove, príp. zľavového kupónu

na www.notino.sk. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchované len v nevyhnutnom
obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly akcie zo strany kontrolných orgánov.
•

Účastník akcie má ako dotknutá osoba práva podľa § 11, § 12 a § 21 zákona a čl. 12 až 23 GDPR
a to najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a výmaz osobných údajov, právo
na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov, rovnako má
právo vzniesť námietku spracúvania osobných údajov, vrátane profilovania. Účastník akcie má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

•

Pre odvolanie súhlasu či iné uplatnenie svojich práv, podanie sťažnosti alebo v prípade akejkoľvek
požiadavky sa môže účastník akcie obrátiť na prevádzkovateľa zaslaním na adresu:
infolinka@unilever.com

•

Súťažiaci má právo obrátiť sa s podnetom aj na dozorný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk . Na tento úrad
sa súťažiaci môže obrátiť aj priamo na adrese: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

•

Žiaden z poskytnutých osobných údajov nie je predmetom prenosu do iných krajín.

8)

Produkt Dove zdarma nemožno vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za
akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s účasťou v akcii či v súvislosti s využitím produktov Dove
zdarma.

9)

Všetky neprevzaté produkty Dove zdarma prepadnú v prospech usporiadateľa súťaže. Za neprevzatý
produkt Dove zdarma sa považuje balík nevyzdvihnutý v lehote 7, respektíve 21 dní pri predĺžení
lehoty uloženia na žiadosť výhercu u zásielkovej služby, ktorý bude vrátený odosielateľovi, resp.
usporiadateľovi akcie. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné problémy vzniknuté pri preprave
produktu Dove zdarma poštovou spoločnosťou či iným doručovateľom. Reklamácie vád sa na produkty
Dove zdarma nevzťahujú.

10) Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia v súvislosti s konaním akcie a/alebo
splnením pravidiel akcie pri jednotlivých účastníkoch.
11) Nebezpečenstvo škody na produkte Dove zdarma prechádza na účastníka okamihom odovzdania
produktu Dove zdarma registrovanému účastníkovi.
14) Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach
týkajúcich sa tejto akcie. Usporiadateľ je zároveň oprávnený akciu kedykoľvek zmeniť, zrušiť či
upraviť jej štatút a pravidlá. Vymáhanie účasti v akcii súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení
podmienok tejto akcie stanovených týmto štatútom a pravidlami akcie účastníkovi nemôže vzniknúť
žiadne právo na zaslanie produktu Dove, Dove Men+Care alebo Baby Dove zdarma alebo zľavového
poukazu.
15) Tento štatút v platnom znení je účastníkom k dispozícii na www.testujdove.sk .
V Bratislave, dňa 31.1. 2019

