
Obchodné podmienky súťaže pod názvom 
 „Perfektné pranie v 5 krokoch” 

 

 

§1 Všeobecné ustanovenia 

 

1. Súťaž bude prebiehať pod názvom „Perfektné pranie v 5 krokoch” (ďalej, len ako „Súťaž”). 

2. Podmienky pre účasť v Súťaži sú definované v týchto Obchodných podmienkach (ďalej, len ako „OP”). 

3. Súťaž organizuje Columbit Sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Varšava, zapísaná do registra 
podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom 0000374505, registrový súd: Obvodný súd pre hl. 
mesto Varšava vo Varšave, XIII. Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra, DIČ 521-358-97-
17, základný kapitál vo výške 30 000 pln (ďalej, len ako „Organizátor”).  

4. Účastníkom Súťaže môže byť dospelá fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a spĺňa 
podmienky stanovené v OP, ďalej osoba, ktorá nakupuje v hypermarketoch Tesco na území Slovenska a 
je spotrebiteľom, osoba, ktorá nakupuje v hypermarketoch Tesco, ktorých zoznam je v prílohe 1 k týmto 
OP. 

5. OP Súťaže sú dostupné na stránke www.tesco.sk a www.konkursy.columbit.pl s možnosťou ich 
stiahnutia alebo v sídle Organizátora. 

6. Prihlášky o účasť v Súťaži budú prijímané odo dňa 07.11.2018. do 20.11.2018. 

7. Súťaž končí dňa 08.03.2019, pričom je to posledný termín dokončenia reklamačného konania v Súťaži. 

8. Účastníkmi Súťaže  nemôžu byť zamestnanci Organizátora, zamestnanci firmy Reckitt Benckiser 
(Slovenska Republika) spol. s.r.o., Drieňová 3, 821 08 Bratislava, zamestnanci subjektov 
spolupracujúcich pri organizácii a vedeniu Súťaže ako aj rodinní príslušníci vymenovaných osôb (rodinní 
príslušníci sú definovaní ako: partner, potomkovia, predkovia, osoby zostávajúce v adoptívnom vzťahu, 
nevlastný syn, nevlastná dcéra, zať, nevesta, súrodenci, nevlastný otec, nevlastná matka a  svokrovci). 
Organizátor si vyhradzuje právo (ale nebude mať takú povinnosť) prijímať písomné vyhlásenia od 
Účastníkov Súťaže v súvislosti s touto podmienkou.  

9. Účasť v Súťaži je dobrovoľná.  

10. Táto súťaž nie je žrebovanou hrou. 

 

§2 Pravidlá a všeobecné podmienky účasti v Súťaži 

 

1. Ak sa chcete zúčastniť Súťaže, tak by ste mali v období od 00:00:01 dňa 7.11.2018  do dňa 20.11.2018 
do hodiny 23:59:59: 

a) kúpiť výrobok, alebo výrobky v obchodnej sieti Tesco s celkovou hodnotou na bločku min. 9,99 € 
(slovom: deväť eur 99/100) z týchto značiek: Calgon, Woolite, Vanish, Lanza, Lovela (ďalej len ako 
Sada výrobkov).  

b) splniť súťažnú úlohu, teda odpovedať na otázku: Ktoré výrobky RB zaručujú dokonalé pranie? 

c) odoslať správne oznámenie o účasti v Súťaži zaslaním SMS na číslo 7772 spolu s vykonanou 
súťažnou úlohou. Vykonanie súťažnej úlohy – obsah SMS správy musí nasledovať za slovom 
„PRADLO” a číslom účtenky (číslo, ktoré sa nachádza v hornej časti účtenky, v úrovni dátumu na 
pravej strane). Príklad formátu obsahu SMS správy: PRADLO.ČÍSLO ÚČTENKY.TVOJA 
ODPOVEĎ.  

d) obdržať potvrdenie o prijatí zaslanej žiadosti formou SMS MT (cena 0,10 € v hrubom). 

e) zachovať originál potvrdenia o nákupe výrobkov v rámci Súťaže (účtenka/príjmový doklad), aby sa 
overila oprávnenosť na prípadné odmeny. 

2. Predmetom súťaže je vyber najlepších odpovedí, ktoré predložia Účastníci Súťaže. 

3. Prihláška k účasti v Súťaži: 



a) Počet znakov v SMS správe nesmie prekročiť hodnotu 160. SMS správa musí byť zaslaná na číslo 
7772. 

b) V tejto Súťaži je dôležité, aby boli SMS správy posielané z mobilného telefónu, ktorý je 
prevádzkovaný v sieti jedného z mobilných operátorov na slovenskom trhu. Náklady na obdržanie 
potvrdenia o prijatí žiadosti zaslaním SMS je 0,10 € v hrubom a vzťahuje sa na správy, ktoré nie sú 
dlhšie ako 160 znakov a neobsahuju špeciálne znaky. 

c) Správnosť poslania Vašej žiadosti bude potvrdené spätnou SMS s obsahom: „Súťaž Perfektné 
pranie v 5 krokoch. Žiadosť prijatá. Autorom najlepších odpovedí bude poslana SMS. Uchovajte si 
účtenku. OP: konkursy.columbit.pl”. 

d) Za správne nahlásenia účasti v Súťaži budú považované tie, v ktorých z daného telefónneho čísla 
bola odoslaná žiadosť a rovnako aj prijatá správa potvrdzujúca prijatie Vašej žiadosti. 

4. Jednorazový nákup Sady výrobkov oprávňuje len na jednu žiadosť. Niekoľkonásobný nákup Sady 
výrobkov potvrdený na jednom potvrdení o nákupe Vás neoprávňuje k ďalším žiadostiam. Jedno 
potvrdenie o nákupe predstavuje jednu žiadosť. Číslo účtenky môže byť hlásené iba raz, ďalšie 
nahlásenia toho istého čísla nebudú bráne do úvahy. Táto žiadosť musí byť vykonaná po nákupe Sady 
výrobkov. 

5. Každý Účastník môže sa zúčastniť v tejto Súťaži niekoľkokrát, ale každý krát musí splniť podmienky 
ustanovené v §2 bod 1 (musí si kúpiť ďalšiu Sadu výrobkov). Organizátor má právo požadovať od 
Účastníka, ktorý poslal viac ako jednu žiadosť o účasť v Súťaži, aby poslal všetky nahlásené potvrdenia 
o kúpe. Účastník, ktorý nebude mať všetky nahlásené potvrdenia o kúpe, bude vylúčený zo Súťaže a 
stratí nárok na výhru. 

6. Jedna  lokalita sa chápe ako jedna prechodná adresa, alebo adresa trvalého bydliska, môže dostať iba 
jednu výhru v Súťaži. V prípade, že Účastník, alebo Účastníci z jednej lokality budú mať nárok na viac 
ako jednu výhru v Súťaži, po overení osobných údajov Účastníkov Súťaže bude odmenena najviac 
hodnotná žiadosť z danej lokality, a ďalšia výhra bude prevedená na Účastníka z rezervného zoznamu 
laureátov Súťaže. 

 

§3 Výhry a pravidlá pre ich udeľovanie  

 

1. V Súťaži na Vás čakajú nasledujúce výhry: 

a) Výhra prvého stupňa v množstve 1 (slovom: jedného) kusu: Práčky Bosch WLG24160BY o hodnote 
395 € (slovom: tri sto deväťdesiat päť eur), spolu s dodatočnou peňažnou odmenou vo výške 43 € 
(slovom: štyridsaťtri eur); celková hodnota jednej výhry prvého stupňa je 438 € (slovom: štyristo 
tridsaťosem eur). 

b) Výhra druhého stupňa v množstve 50 (slovom: päťdesiatich) kusov: darčeková poukážka Tesco  
 v hodnote 15 € (slovom: pätnásť eur) dodatočnou peňažnou odmenou vo výške 2 € (slovom: dve 
eurá); celková hodnota jednej výhry druhého stupňa je 17 € (slovom: sedemnásť eur). 

2. Celková hodnota výhier v Súťaži je 1 288 € (slovom: jeden tisíc dvesto osemdesiatosem eur). 

3. Dodatočné peňažné odmeny budú použité na zaplatenie príslušných daní a poplatkov od výhier v 
súťažiach (čl. 30 ods. 1 bod 2 zákona o dani z príjmov fyzických osôb (zákon z 26. júla 1991 Zb. z. z roku 
2000 č. 14, pol. 176, v znení neskorších  predpisov). Účastník súhlasí s použitím dodatočnej peňažnej 
výhry na to, aby Organizátor pokryl paušálne dane z príjmov od vyhranej odmeny, a preto táto odmena 
nebude Účastníkovi vyplatená. Organizátor, ako platiteľ paušálnej dane z príjmov fyzických osôb, pred 
odovzdaním výhry vypočíta, vezme a prevedie na príslušný Daňový úrad paušálnu daň z príjmu splatnú z 
titulu výhry. 

4. Organizátor vymenuje Súťažnú Komisiu (ďalej len ako Komisia), ktorú budú tvoriť aspoň troch 
zamestnancov Organizátora. Úlohy Komisie: 

a) Overenie správnosti prihlášok do Súťaže, 

b) Výber laureátov a rezervného zoznamu (vyhodnotenie súťažnej úlohy, ktoré posielali Účastníci), 

c) Vyhotovenie zoznamu víťazov, 

d) Príprava zápisnice zo zasadnutia Komisie, 

e) Dohľad nad procesom odovzdávania výhier, 



f) Posúdenie prípadných reklamácií. 

5. Komisia vyberie 51 najzaujímavejších súťažných úloh v priebehu zasadnutia Komisie v dňoch od 
26.11.2018 do 14.12.2018, spomedzi všetkých nahlásení a prihlášok vykonaných v súlade s §2 týchto 
OP. Spomedzi 51 úloh, ktoré určí Komisia, bude vybraná jedna s najzaujímavejším výsledkom pre cenu 
prvého stupňa a päťdesiatich nasledujúcich úloh pre cenu druhého stupňa. Komisia vyberie tiež 15 prác, 
ktoré budú umiestnené na rezervnom zozname podľa poradia výberu (od najzaujímavejších úloh až po 
tie menej zaujímavé). 

6. Pri posudzovaní vykonania súťažnej úlohy prostredníctvom Účastníkov, bude Súťažná Komisia 
uplatňovať nasledujúce kritériá (Komisia si vyberie): 

a) Originalita vykonania úlohy 

b) Dômyselnosť 

7. budú informovaní o výhre do 21. decembra 2018. Organizátor za účelom informovania Účastníka 
vygeneruje SMS správu obsahujúcu informácie o víťazstve v súťaži a pokyny, ako získať predmetnú 
výhru. Správa bude odoslaná na číslo, z ktorého došlo k prihlásení do súťaži. 

8. Po obdržaní SMS správy s informáciou o výhre Účastník je povinný do 5 dní odoslať  
na adresu konkurs@columbit.pl e-mail s predmetom „Súťaž Perfektné pranie”. 

a) scan, alebo fotografiu vyplneného a podpísaného vyhlásenia zo strany Účastníka, v ktorom vyhlasuje, 
že je dospelou osobou, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a že nepodlieha vylúčeniu na 
základe §1 ods. 7 OP. Vo vyhlásení Účastník taktiež poskytne potrebné údaje pre odovzdanie výhry, 
teda meno, priezvisko a adresu. Vzor vyhlásenia predstavuje Príloha č. 2 k týmto OP. 

b) fotografiu účtenky potvrdzujúcej nákup Sady výrobkov, na základe ktorej bolo toto prihlásenie do 
súťaže ocenené. V prípade zaslania viac ako jednej žiadosti o účasť v súťaži, laureát by mal poslať 
fotky všetkých účteniek, ktoré nahlásil do súťaže. 

9. Nedodržanie podmienok uvedených v ods. 8, alebo poslanie nekompletných dokumentov spôsobuje 
stratu nároku na získanie výhry. 

10. Účastník, ktorý nebude mať všetky nahlásené potvrdenia o kúpe, bude vylúčený zo Súťaže a stratí nárok 
na výhru. 

11. Nečitateľné, alebo poškodené účtenky v takom stupni, že sa na nich nedá prečítať dátum, miesto 
nákupu, číslo účtenky a zakúpené výrobky nie sú zohľadnené zo strany Organizátora a môžu spôsobiť 
odmietnutie získania ceny Účastníkom. 

12. Organizátor si vyhradzuje právo vyžiadať si od Účastníkov predloženie originálu účtenky z nákupu Sady 
výrobkov, na základe, ktorého sa Účastník prihlásil k Súťaže. Ak Účastník nepredloží originálnu účtenku 
o kúpe na výzvu Organizátora, tak bude vylúčený z účasti v Súťaži. 

13. V prípade straty nároku na ocenenie v súlade s vyššie uvedenými ods. 9-12, zostane výhra vo 
vlastníctve Organizátora. 

14. V prípade, že výherca nesplní podmienky pre prevzatie výhry, tak Organizátor bude najneskôr do 3 dní 
po zistení takýchto okolností kontaktovať iného účastníka z rezervného zoznamu a bude ho informovať o 
udelenej výhre. Laureát z rezervného zoznamu je povinný doručiť dokumenty uvedené v ods. 8 v termíne 
do 3 pracovných dní odo dňa obdržania informácie o udelenej výhre. Ustanovenia tohto odseku budú 
použité v prípade straty nároku na výhru účastníka z rezervného zoznamu. 

15. Finálne overenie bude ukončené dňa 25.01.2019. 

16. Ceny budú udelené najneskôr do 16. januára 2019 zaslaním poštou, kuriérom, doporučenou poštou 
alebo elektronickou poštou na adresu uvedenú v zaslanom vyhlásení laureáta, ktorá je prílohou 2 k týmto 
pravidlám bez predchádzajúceho oznámenia účastníkov. 

17. Účastník nesmie previesť práva na výhru na inú osobu. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť. 

18. Organizátor nie je zodpovedný za nevyzdvihnutie výhry zo strany Výhercy alebo keď Výherca zadá 
chybné údaje nevyhnutné pre odoslanie výhry. 
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§4 Osobné údaje 

 

1. Prevádzkovateľom osobných údajov poskytnutých v priebehu Súťaže zo strany Účastníkov je spoločnosť 
Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s.r.o., so sidlom v Bratislave, Drieňová 3. 

2. Dotknutá osoba môže kontaktovať Inšpektora osobných údajov, ktorého vymenuje Administrátor, na 
adrese: Marco Gregorio, Turner House 103-105 Bath Road, Slough SL13UH United Kindgom, e-mail: 
marco.gregorio@rb.com, kontaktný telefón: +44 17 53 217 800. 

3. Prevádzkovateľ údajov poveril spracovanie osobných údajov Účastníkov Organizátorovi Súťaže na 
základe skôr  uzavretej zmluvy o poverení spracovania osobných údajov.  

4. Osobné údaje Účastníkov budú spracovávané prostredníctvom Prevádzkovateľa v súlade s Nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 roku o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a voľnom obehu týchto údajov.  

5. Osobné údaje Účastníkov budú spracované na právnom základe stanovenom nižšie, na tieto účely, a až 
do konca nasledovných období:  

a) na základe čl. 6 ods. 1 bod a) GDPR, aby bola umožnená účasť v Súťaži, vedenia a ukončenia 
Súťaže, vrátane zverejnenia na internetových stránkach na adrese: www.konkursy.columbit.pl 
výsledkov Súťaže a určenia jej Laureátov, odovzdania výhier v Súťaži a vybavovania reklamácií, až 
kým uplynie premlčacia doba na nároky Účastníkov v súvislosti s účasťou v Súťaži,  

b) na základe čl. 6 ods. 1 bod f) GDPR na účely vyplývajúce zo zákonom oprávnených záujmov 
Prevádzkovateľa, vrátane účelov vysporiadania a vymáhania nárokov,  

c) na základe čl. 6 ods. 1 bod c) GDPR v spojení s čl. 74 ods. 2 zákona z 29. septembra 1994 o 
Účtovníctve (Zb. z. z roku 2016 Pol. 395 Poľskej republiky), aby boli splnené zákonné povinnosti zo 
strany Prevádzkovateľa, ktoré zahrňujú riadne vedenie daňových priznaní a správne vedenie 
účtovných kníh počas obdobia, ktoré si vyžadujú ustanovenia zákona o účtovníctve.  

6. Účastník prihlásením k Súťaže súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov v súvislosti s 
účasťou v Súťaži, ktoré bude spracovávať vyššie uvedený Prevádzkovateľ a vyššie uvedený Organizátor 
za vyššie uvedeným účelom umožnenia účasti v Súťaži, vedenia a ukončenia Súťaže, vrátane 
zverejnenia na internetových stránkach na adrese: www.konkursy.columbit.pl výsledkov Súťaže a 
určenia jej Laureátov, odovzdania výhier v Súťaži a vybavovania reklamácií, až kým uplynie premlčacia 
doba na nároky Účastníkov v súvislosti s účasťou v Súťaži, pre vyššie uvedené  za účelmi vyplývajúcimi 
z oprávnených záujmov realizovaných prostredníctvom Prevádzkovateľa, vrátane účelov vysporiadania a 
vymáhania nárokov pre vyššie uvedený účel plnenia zákonných povinností zo strany Prevádzkovateľa, 
ktoré zahŕňajú riadne vedenie daňových priznaní a správne vedenie účtovných kníh. 

7. Každý Účastník Súťaže má právo požadovať o prístup k svojim osobným údajom, k ich oprave, 
vymazaniu alebo obmedzeniu ich spracovania, ako aj právo na prenos týchto údajov. Účastník má právo 
podať sťažnosť na dozorný orgán, t. J. Úrad pre ochranu osobných údajov Slovensku republiky, keď 
spracovanie jeho osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR. Účastník má právo odvolať vyjadrený 
súhlas na spracovanie osobných údajov, ale uplatnenie tohto práva neovplyvňuje spracovanie, ku 
ktorému došlo až do chvíle odvolania súhlasu. 

8. Poskytnutie osobných údajov zo strany Účastníka je úplne dobrovoľné, ale potrebné pre získanie účasti v 
tejto Súťaži.  

9. Odstúpenie (odvolanie) súhlasu so spracovaním osobných údajov vo vyššie uvedených účeloch však 
zabraňuje ďalšej účasti v Súťaži, alebo udeleniu výhry. 

10. Spracovávané kategórie osobných údajov Účastníkov zahŕňajú: číslo mobilného telefónu, a v prípade 
Laureátov Súťaže tiež: meno a priezvisko, adresu bydliska, e-mailovú adresu. 

11. Osobné údaje Účastníka nebudú použité pre automatické rozhodovanie, ktoré by mohli voči Účastníkovi 
vyvolať právne účinky.  

12. Osobné údaje Účastníkov môžu byť odovzdané iným subjektom v súvislosti s realizáciou určených 
cieľov, pričom toto odovzdanie sa uskutoční na základe zmlúv o poverení spracovania osobných údajov 
uzavretých prostredníctvom Prevádzkovateľa.  

13. Príjemcami osobných údajov Účastníkov/dotknutných osôb sú zamestnanci a spolupracovníci a subjekty, 
ktoré podporujú a pomáhajú Prevádzkovateľovi a Organizátorovi v ich hospodárskych aktivitách. 
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14. Osobné údaje Účastníkov/dotknutých osôb nebudú odovzdané do tretích krajín, alebo medzinárodných 
organizácií.  

 

§5 Reklamácie 

 

1. Reklamácie môžete podať doporučeným listom najneskôr do 22.02.2019 na adresu: Columbit Sp. z o.o., 
ul. Brukselska 20, 03-973 Varšava s poznámkou „Reklamácia Súťaž Perfektné pranie v 5 krokoch”, alebo 
e-mailom na adrese konkurs@columbit.pl. Reklamácia musí obsahovať telefónne číslo, z ktorého 
Účastník posielal žiadosť o účasť v Súťaži, údaje Účastníka, adresu, popis predmetu reklamácie, nároky 
a podpis. 

2. Komisia posúdi reklamáciu v lehote 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, najneskôr však do 08.03.2019. 

3. Osoba, ktorá nahlasi reklamáciu bude informovaná o posúdení reklamácie doporučeným listom, alebo 
 e-mailom, ktorý bude poslaný na adresu uvedenú v reklamácii. 

4. Možnosť podania reklamácie neohraničuje práva Účastníka na uplatňovanie svojich nárokov pred 
všeobecným súdom. 

 

§6 Záverečné ustanovenia 

 

1. Víťaz vo chvíli obdržania výhry a po podpísaní príslušného vyhlásenia prenáša na Organizátora všetky 
autorské a vlastnícke práva na poslané riešenia súťažných úloh. Prenos autorských a súvisiacich práv sa 
vzťahuje na nasledujúce oblasti využitia: ukladanie projektov na všetkých médiách, vrátane počítačového 
disku, diskete, CD, fotografickom filme, kopírovanie akoukoľvek technikou, ukladanie do pamäti počítača, 
používanie projektov v hospodárskych obratoch vo všetkých, právne prípustných formách. Účastník 
zaslaním prihlásenia do Súťaže potvrdzuje, že má všetky autorské a neobmedzené práva do všetkých 
dodaných viet/hesiel. V prípade, že si tretia strana bude uplatňovať nároky v súvislosti s heslami 
odovzdanými Organizátorovi, tak sa Účastník zaväzuje, že uvoľní Organizátora zo všetkých záväzkov z 
toho plynúcich, a uspokojí nároky tretích stran vo vlastnom rozsahu.  

2. Všetky propagačné a reklamné materiály nepredstavujú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka. 
Výhercovia nemajú nárok na vyhradenie osobitných vlastností cenu, a ani nárok na získanie jej 
ekvivalentu (peniaze, majetok). Víťaz tiež nemôže preniesť právo na výhru na tretiu stranu. 

3. Účastník vyhlasuje, že žiadosť o účasť je bez akýchkoľvek právnych vád, a že neporušuje žiadne práva 
tretích strán. 

  



Priloha 1 k Obchodným podmienkam - Zoznam hypermarketov Tesco 

 

Názov OJ Adresa Mesto, PSČ 

Nitra Bratislavská 5 Nitra, 94901  

Košice Trolejbusová 1 Košice, 04349 

Košice Trolejbusová 1 Košice, 04349 

Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Banská Bystrica, 97405 

Banská Bystrica Zvolenská 8 Banská Bystrica, 97405 

Bratislava Petržalka Panónska cesta 9 Bratislava, 851 04  

Trnava Veterná 40 Trnava, 917 01 

Žilina Košická 3 Žilina, 010 01 

Prievidza Nábrežná 7 Prievidza 971 01 

Trenčín Belá 6469 Trenčín-Trenč.Turná, 913 21  

Martin 
Obchodné centrum Turiec 
1 

Martin, 036 01  

Prešov Košická 6 Prešov, 080 01 

Piešťany Nikola Teslu 6711/25 Piešťany, 921 01 

Poprad Teplická cesta 4359/3 Poprad, 05801 

Michalovce Sobranecká cesta 5910 Michalovce, 071 01 

Bratislava Zlaté piesky Cesta na Senec 2 Bratislava, 821 04 

Nové Zámky Nitrianska cesta 111 Nové Zámky, 940 67 

Levice Turecký rad 7 Levice, 934 01 

Bratislava Lamač Lamačská cesta 1C/5959 Bratislava 841 04 

Považská Bystrica SNP 1911/429 Považská Bystrica 017 01 

Spišská Nová Ves Medza 3459/15 Špišská Nová Ves, 052 01 

Zvolen Obchodná 9520/4 Zvolen, 960 01 

Bratislava Kamenné nám. 1 Bratislava, 815 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 2 k Obchodným podmienkam – Vyhlásenia Laureáta 

 

VYHLÁSENIE LAUREÁTA 

Účastníka súťaže „Perfektné pranie v 5 krokoch” 

 

 

Osobné údaje Účastníka súťaže „Perfektné pranie v 5 krokoch”  

 

Číslo mobilného telefónu, z ktorého bolo odoslané prihlásenie do súťaže:  

 

_________________________________ 

 

Meno a priezvisko: _________________________________________________ 

E-mailovú adresu: ____________________________________ 

Adresa (na území Poľska) 

Ulica, číslo domu/bytu: ____________________________________________________ 

PSČ: _____________ 

Mesto: _______________________________________ 

 

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s OP súťaže „Perfektné pranie v 5 krokoch!” a že spĺňam podmienky 

ustanovené v §1 bod 4 a bod 8 týchto OP. 

Bol som informovaný, že osobné údaje sú spracovávané spoločnosťou Reckitt Benckiser (Slovak Republic) 

spol. s.r.o., Drieňová 3, 821 08 Bratislava a Columbit sp. z o.o. s hlavnym sídlom vo Varšave, ul. Brukselska 

20, za účelmi spojenými s realizaciou súťaže, v súlade s §4 OP súťaže „Perfektné pranie v 5 krokoch”. 

 

Miesto:     ………………………………………………………… 

Dátum:      ………………………………………………………… 

 

Čitateľný vlastnoručný podpis:   ………………………………………………………… 

 


