
 

 

Business Use 

Oficiálne pravidlá propagačnej spotrebiteľskej 
súťaže “Súťaž s Arielom. 
 

1. Usporiadateľ a Technický správca súťaže 
 

Usporiadateľom propagačnej spotrebiteľskej súťaže 
(ďalej len „súťaž“) je spoločnosť je spoločnosť Procter & 
Gamble, spol. s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 
Bratislava, IČO: 31342451, DIČ: SK2020325109, 
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislave I, oddiel Sro, vložka č. 4359/B 
(ďalej len „Usporiadateľ“ alebo v súvislosti so 
spracovaním osobných údajov „Prevádzkovateľ“). 
 
Technickým správcom súťaže je Usporiadateľom 
poverená spoločnosť  WMC Praha, a.s., IČO 265 09 954, 

so sídlom Plynární 1617/10, Česká republika, zapísaná 
v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v 
Prahe, sp. zn.: B 7532  (ďalej len „Technický správca“). 

Official rules of the promotional consumer contest 
„Contest with Ariel.“ 
 
1. Organizer and Technical Administrator of the Contest 
 
The organizer of the promotional consumer competition 
(hereinafter the “Contest”) is the company Procter & 
Gamble, spol. s.r.o. with its registered office at 
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ID No.: 31342451, 
VAT No.: SK2020325109, a company registered in the 
Commercial Register of the District Court of Bratislava 
I, section Sro, file no. 4359/B,(hereinafter the 
“Organizer” or, in connection with the processing of 
personal data, the “Data Controller”).  
 
The technical administrator of the Contest is the 

company WMC Praha, a.s., ID No.: 265 09 954, with its 
registered office at Plynární 1617/10, Czech Republic, 
registered in the Commercial Register administered by 
the Municipal Court in Prague, file no. B 7532 
(hereinafter the “Technical Administrator”).  
 

2. Termín a miesto konania súťaže a výrobky 
zapojené do súťaže 
 

Súťaž prebieha vo všetkých predajniach na území 
Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania 
súťaže“) v období od 01.02.2023 00:00:00 hod. do 
28.02.2023 23:59:59 hod. vrátane 
(ďalej len „rozhodné obdobie“). 
 
Do súťaže sú zapojené všetky produkty Usporiadateľa, 
predávané pod značkou Ariel (ďalej len spoločne ako 
„súťažný výrobok“). Súťaž sa vzťahuje na tie súťažné 
výrobky, ktoré sa predávajú v mieste konania súťaže v 
rozhodnom období. 

2. Contest Period, Contest Territory and the Products 
Included in the Contest  
 
The contest will run in all stores on territory of the 
Slovak Republic (hereinafter the “Contest Territory”) in 
the period from 1 February 2023 00:00:00 a.m. to28 
February 2023 23:59:59 p.m.. inclusive (hereinafter 
the “Contest Period”).  
 
All products of the Organiser, sold under the Ariel 
brand, are included in the contest.(collectively the 
“Contest Product(s)”) shall be included in the Contest. 
The Contest covers those Contest Products that are sold 
within the Contest Territory during the Contest Period.  
 

3. Účastníci súťaže 
 

Na súťaži sa môže zúčastniť každá fyzická osoba – 
spotrebiteľ, ktorá dosiahla plnoletosť a je plne spôsobilá 
na právne úkony a ktorá splní všetky podmienky súťaže, 
uvedené v týchto úplných pravidlách (ďalej len 
„účastník“). Osoby, ktoré nie sú spôsobilé na právne 
úkony a/alebo nie sú plnoleté, sa môžu na súťaži 
zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu. 

3. Participants  
 
The Contest is open to any natural person – consumer 
that has reached legal capacity and is fully capable to 
perform legal acts and who fulfils all the conditions of 
the Contest as set out in these full rules (hereinafter the 
“Participant”). Persons who lack legal capacity may only 
enter the Contest with the consent of their legal 
guardian.  

 

4. Účasť na súťaži 
 

Účastník sa zapojí do súťaže tak, že v priebehu 
rozhodného obdobia: 
 
a) V kamennej predajni na území Slovenskej republiky 
kúpi akékoľvek súťažné výrobky s celkovou hodnotou 
viac ako 10 EUR značky Procter & Gamble a uschová si 
daňový 
doklad (účtenku), ktorý preukazuje uvedený nákup 
počas rozhodného obdobia, 
 
b) počas rozhodného obdobia zašle na telefónne číslo 
6661 SMS správu vo formáte ARIEL (medzera) SUHLAS 
(medzera) DÁTUM NÁKUPU (medzera) ČAS NÁKUPU 
(medzera) ČISLO ÚČTENKY (medzera) CENA NÁKUPU 
(Príklad súťažnej SMS: ARIEL SUHLAS 12.02.2023 
11:30:05 001 10)“SMS správy v inom formáte nebudú 
do súťaže akceptované. Cena SMS je 0,100 EUR vrátane 

4. Participation in the Contest  
 
A Participant enters the Contest by means of: 
 

a) In a brick-and-mortar store in the Slovak 
Republic, purchases any competition products 
with a total value of more than EUR 10 Procter 
& Gamble brand,and keeping the tax 
document (receipt) proving the purchase 
during the Contest Period, 
 

b) sending a text message to telephone number 
6661 during the Contest Period in the format 
ARIEL (space) CONSENT (space) PURCHASE 
DATE (space) TIME OF PURCHASE (space) 
RECEIPT NUMBER (space) PURCHASE VALUE 
(Contest SMS example: ARIEL SUHLAS 
12.02.2023 11:30:05 001 10) SMS messages 
in any other format will not be accepted for the 
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DPH. Technicky zabezpečuje Nilia Production, s.r.o. 
Týmto spôsobom účastník prejaví súhlas s týmito 
pravidlami súťaže vrátane spracovania poskytnutých 
osobných údajov v rozsahu týchto pravidiel, s cieľom 
realizácie súťaže a doručenia výhry. Súhlas so 
spracovaním osobných údajov je dobrovoľný, avšak 
nevyhnutný pre zaradenie SMS správy do súťaže. SMS 
správy bez slova „SUHLAS“. 
 
Žrebovanie výhercov sa uskutoční po skončení súťaže 
alebo po uplynutí lehoty na vyhlásenie výsledkov. 
Organizátor vyžrebuje celkovo 28 výhercov zo všetkých 
SMS, ktoré spĺňajú pravidlá tejto súťaže, pričom každý 
výherca získa 1 cenu (podrobnejšie popísané v 
nasledujúcom článku 5). 
 

Účastník sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane, avšak 
vždy s novým súťažným nákupom, t.j. s novým 
daňovým dokladom a dodržaním postupu podľa tohto 
článku pravidiel. 
 
Jeden súťažný daňový doklad (účtenku) možno v súťaži 
použiť len raz bez ohľadu na to, o akú sumu bola 
prekročená minimálna hodnota nákupu súťažných 
výrobkov. 
 
 
Výhercovia budú žrebovaní náhodne, a to zo všetkých 
súťažných SMS, ktoré boli platne doručené v danom 
rozhodnom období. 
 
Každý účastník môže počas rozhodného obdobia získať 
len 1 výhru. V prípade, ak by bol jeden účastník 
vyžrebovaný opakovane (s viacerými súťažnými SMS 
správami), bude na jeho miesto vyžrebovaný náhradný 
výherca. 
 
Všetky kontaktné údaje musia byť administrátorovi 
oznámené pravdivo a musia byť platné počas celého 
rozhodného obdobia. V prípade, že by na strane 
účastníka súťaže došlo v rozhodnom období k zmene 
niektorého z kontaktných údajov, je povinný túto 
zmenu oznámiť administrátorovi. Účastník môže 
kontaktovať administrátora súťaže telefonicky na 
+420 731 929 780 v pracovných dňoch v čase 8.00 – 
17.00. 
 
Administrátorom SMS súťaže je spoločnosť Nilia 
Production, s.r.o. IČO 07036302, so sídlom Pujmanové 
888/13, Podolí, 140 00 Praha.  

 
 

Contest. The SMS price is EUR 0.100 including 
VAT. Technically provided by Nilia Production, 
s.r.o. By doing so, the Participant agrees to 
these Contest rules. SMS messages without 
the word “SUHLAS” will not be included in the 
Contest.  

 
The draw of winners will take place after the end of the 
competition or the tie-breaker period. The Organizer 
will draw 28 winners in total, from all SMSs that fulfil 
the rules of this contest, where each winner will win 1 
prize (described in more detail in the following article 
5). 
 
The Participant can also enter the Contest repeatedly, 
but always with a new Contest purchase, i.e. with a new 

tax document and following the procedure specified in 
this article of the rules. 
 
One contest tax document (receipt) can be used in the 
contest only once, regardless of the amount by which 
the value of the minimum purchase of the contest 
products was exceeded. 
 
The winners will be drawn at random from all SMS 
validly received during the Contest Period. 
 
Each Participant can only win 1 prize during the Contest 
Period. In the event that one Participant is drawn 
repeatedly (with multiple Contest SMSs), an alternate 
winner will be drawn in his/her place.  
 
All contact details must be communicated to the 
Administrator truthfully and must be valid throughout 
the entire Contest Period. Should any of the contact 
details change during the Contest Period, the 
Participant must notify the Administrator of the 
change.  
The Participant can contact the Contest Administrator 
by phone on +420 731 929 780 on weekdays between 
8.00 a.m. and 5.00 p.m. 
 
The administrator of the SMS contest is the company 
Nilia Production, s.r.o. IČO 07036302, with registered 

office at Pujmanové 888/13, Podolí, 140 00 Prague.  
 

5. Výhry a odovzdanie výhier 
 

Do súťaže je vložených 28 výhier.  
 
1 výhra pozostáva z práčky AEG PROSTEAM 7000® a 
ročnej zásoby výrobkov Ariel (3x balenie pracích kapsúl 
Ariel po 72 kusov), pričom celková hodnota výhry je vo 

výške 1020,- EUR. 
 
Prípadná výhra bude výhercovi oznámená 
prostredníctvom SMS neodkladne po jeho vyžrebovaní. 
Pre oznámenie výhier bude použité telefónne číslo, z 
ktorého bola zaslaná súťažná SMS. Ak výherca nebude 

5. Prizes and their Handover 
 
The Contest includes 28 prizes. 1 prize contains AEG 
PROSTEAM 7000® washing machines and 1 year’s 
supply of Ariel (3 pack of Ariel washing capsules 72 pcs)  
The total value of the prize is EUR 1020. 
 

 
Any winnings will be notified to the winner via SMS 
immediately after the winner is drawn. The phone 
number from which the Contest SMS was sent will be 
used for prize notification. If the winner does not 
respond as instructed in the SMS sent and if he/she 
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reagovať podľa inštrukcií v zaslanej SMS a ak 
nezareaguje ani na opakovane zaslanú správu o výhre, 
jeho výhra bez náhrady prepadá v prospech 
Usporiadateľa. 
 
Podmienkou na odoslanie výhry je zaslanie 
vytlačeného, vyplneného a vlastnoručne výhercom 
alebo jeho zákonným zástupcom podpísaného 
formulára s kontaktnými údajmi na doručenie výhry, 
ktorý je zahrnutý v prílohe č. 2 týchto pravidiel (ďalej 
len „Formulár“) na adresu: Jan Studnička, WMC Grey 
Praha a.s., Plynární 1617/10, 170 00, Prague 7. 
Formulár musí byť na uvedenú adresu doručený 
najneskôr do 30 dní po tom, čo Technický správca 
odoslal danému výhercovi SMS s oznámením o výhre. 
V opačnom prípade prepadá výhra v prospech 

Usporiadateľa bez nároku na náhradu. 
 
Výhry budú zaslané tým výhercom, ktorí splnili 
podmienky podľa týchto pravidiel a súčasne postupovali 
podľa inštrukcií v SMS informujúcej o výhre, najmä 
požadovaným spôsobom na vyššie uvedenú adresu 
Technického správcu zaslali vytlačený, vyplnený a 
vlastnoručne podpísaný Formulár a doložili súťažné 
účtenky preukazujúce uskutočnenie súťažného nákupu, 
príp. (podľa rozhodnutia Technického správcu) všetky 
účtenky, s ktorými sa príslušný súťažiaci do súťaže 
zapojil.  
 
Organizátor je oprávnený vylúčiť súťažiaceho (aj bez 
uvedenia dôvodu a určenia náhrady) zo súťaže, ak 
vzniknú pochybnosti o získaní daňových dokladov alebo 
potvrdení o výhre v súťaži, alebo ak ich výherca na 
požiadanie nepredloží v riadnej, úplnej a overiteľnej 
forme na preukázanie nároku na výhru. 
 
Výhry budú zaslané prostredníctvom poskytovateľa 
doručovacích služieb na výhercom uvedenú 
korešpondenčnú adresu v Slovenskej republike 
najneskôr do 60 dní od doručenia riadne vyplneného 
formulára Technickému správcovi. Organizátor ani 
technický správca nenesú zodpovednosť za doručenie 
cien ani za ich poškodenie alebo stratu počas prepravy. 
 
Technický správca ani Usporiadateľ nenesú žiadnu 
zodpovednosť za technické problémy pri odosielaní 
výhier na danú adresu alebo doručenie e-mailu do 
spamu. 
 
Výhry budú zasielané len na území Slovenskej 
republiky, pokiaľ sa výherca s organizátorom vopred 
nedohodne inak. 

does not respond to the repeatedly sent prize 
notification message either, his/her prize will be 
forfeited to the Organizer without compensation.  
 
The condition for sending the prize is to send a printed, 
completed and handwritten form signed by the winner 
or his/her legal guardian with contact details for 
delivery of the prize, which is included in Appendix 2 of 
these rules (hereinafter the “Form”) to the following 
address: Jan Studnička, WMC Grey Praha a.s., Plynární 
1617/10, 170 00, Prague 7 The Form must be delivered 
to the above address no later than 30 days after the 
Technical Administrator has sent the winner an SMS 
with the prize notification. Otherwise, the prize will be 
forfeited to the Organizer without any entitlement to 
compensation.  

 
The prizes will be sent to those winners who have 
fulfilled the conditions of these rules and at the same 
time followed the instructions in the SMS informing 
about the prize, in particular sent the printed, 
completed and handwritten Form to the above-
mentioned address of the Technical Administrator in the 
required manner and provided the Contest receipts 
evidencing the Contest purchase, or (at the Technical 
Administrator’s discretion) all the receipts with which 
the Participant has entered the Contest.  
 
The Organizer is entitled to exclude the contestant 
(even without stating the reason and determining the 
compensation) from the competition if there are doubts 
about obtaining the competition tax documents 
(receipts), or if they are not presented to him by the 
winner in a proper, complete and provable form upon 
request to prove the right to win 
 
The sending of prizes will take place via the delivery 
service provider to the winner's mailing address in the 
Czech Republic at the latest, within 60 days from the 
moment when the Technical Administrator receives the 
duly completed Form. Neither the Technical 
Administrator nor the Organizer bears any responsibility 
for the delivery of prizes or for damage or loss of prizes 
during transport. 
 
Neither the Technical Administrator nor the Organizer 
assume any responsibility for technical problems in 
sending the prizes to the address, or for the email being 
delivered to spam folder. 
 
Prizes will only be distributed within the territory of the 
Slovak Republic, unless the winner and the organizer 
agree otherwise in advance. 
 
 

6. Osobné údaje a osobnostné práva 
 

Procter & Gamble, spol. s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 
851 01 Bratislava je prevádzkovateľom osobných 
údajov účastníkov tejto súťaže. 
 
Prevádzkovateľ údajov poveruje spracovaním osobných 
údajov účastníkov súťaže Technického správcu ako 
sprostredkovateľa osobných údajov.  
 

6. Personal Data and Personality Rights  
. 

 
Procter & Gamble, spol. s.r.o. with its registered office 
at Einsteinova 24, 851 01 Bratislava is the Data 
Controller of the Participants’ personal data. 
The Data Controller appoints the Technical 
Administrator as a personal Data Processor with the 
processing of the personal data of the Contest 
Participants. The personal data of the Contest 
Participants as data subjects (the telephone number of 
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Osobné údaje účastníkov súťaže ako dotknutých osôb 
(napríklad: telefónne číslo účastníka a v prípade výhry 
aj meno, priezvisko, doručovacia e-mailová adresa) sú 
Technickým správcom zhromažďované a spracovávané 
iba s cieľom vykonávania súťaže v súlade s 
ustanoveniami všeobecného nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných 
údajov zo dňa 27. apríla 2016 (GDPR). Osobné údaje 
budú spracované v súlade so Zásadami ochrany 
osobných údajov spotrebiteľov P&G a sú k dispozícii aj 
na adrese: https://privacypolicy.pg.com/sk/ 
 
Povinnosť plniť zmluvu uzatvorenú medzi 
Prevádzkovateľom osobných údajov a účastníkom 
predstavuje právny základ na spracovanie osobných 
údajov účastníka (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). 

Vyššie uvedenou zmluvou sú tieto pravidlá súťaže. 
Údaje zhromaždené v súťaži, týkajúce sa účastníkov, 
ktorým Technický správca ceny udelil, budú 
spracovávané Technický správcom počas 24 mesiacov 
kvôli povinnosti ukladať dokumentáciu vyplývajúcu 
z ustanovení daňových predpisov. 
 
Na účely získania informácií o spracovávaní osobných 
údajov by mal účastník ako dotknutá osoba kontaktovať 
prevádzkovateľa údajov alebo Technického správcu. 
Korešpondencia by mala byť zaslaná na adresu 
prevádzkovateľa údajov alebo prostredníctvom 
nasledujúceho formulára: 
https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/p
rivacy-central-contact-interactive.html alebo na 
nasledujúcej e-mailovej adrese Technického správcu: 
smssoutez@wmcgrey.cz. Každá osoba, ktorej údaje sa 
spracovávajú, má právo na prístup k svojim osobným 
údajom, právo požiadať o ich opravu, doplnenie alebo 
vymazanie, právo na obmedzenie spracovania údajov a 
právo na prenosnosť údajov. 
 
V prípade akejkoľvek zmeny alebo potreby doplniť či 
upraviť osobné údaje je každý, ktorého údaje sú 
spracovávané, povinný vykonať aktualizáciu týchto 
údajov. Pre uplatnenie vyššie uvedených práv by mal 
účastník použiť nasledujúci formulár: 
https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/p
rivacy-central-contact-interactive.html alebo požiadať 
Technického správca, ktorý splní povinnosť odpovedať 
na ich žiadosti v mene prevádzkovateľa údajov. Je 
možné podať žiadosť o odstránenie osobných údajov 
pred doručením ceny víťazovi, to však bude brániť 
doručeniu ceny. 
 
Každá osoba, ktorej údaje sa spracovávajú, má právo 
podať sťažnosť orgánu dozoru zriadeného s cieľom 
ochrany základných práv a slobôd jednotlivcov v 
súvislosti so spracovaním osobných údajov, ktorým je 
na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu 
osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/. 

the Participant and, in the case of winning, the name, 
surname and delivery address) are collected and 
processed by the Technical Administrator only for the 
purpose of conducting the Contest in accordance with 
the provisions of the General Data Protection Regulation 
of the European Parliament and of the Council (EU) 
2016/679 of 27 April 2016 (GDPR). Personal data will 
be processed in accordance with the Consumer Privacy 
Policy of P&G available at: 
https://privacypolicy.pg.com/sk/ 
 
The obligation to perform the contract concluded 
between the Data Controller and the Participant 
constitutes the legal basis for the processing of the 
Participant’s personal data (within the meaning of 
Article 6(1)(b) GDPR). These Terms&Conditions 

constitute the aforementioned contract. The data 
collected in the Contest concerning the Participants to 
whom the Technical Administrator has awarded prizes 
will be processed by the Technical Administrator as the 
Data Processor for a period of up to 2 years, as required 
by local tax law. 
 
In order to obtain information about the processing of 
personal data, the Participant as data subject should 
contact the Data Controlleror the Technical 
Administrator. Correspondence should be sent to the 
Data Controller’s address or via the following form: 
https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/p
rivacy-central-contact-interactive.html or to the 
following email address of the Technical Administrator: 
smssoutez@wmcgrey.cz  Each person whose data is 
processed has the right of access to his/her personal 
data, the right to request its rectification, completion or 
erasure, the right to restrict the processing of the data 
and the right to transmit the data.  
 
In the event of any change or need to supplement or 
modify personal data, everyone whose data is 
processed is obliged to update these data. To exercise 
the above rights, the Participant should use the 
following form: 
https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/p
rivacy-central-contact-interactive.html or ask the 
Technical Administrator, who will fulfil the obligation to 
respond to their requests on behalf of the Data 
Controller. It is possible to request the removal of 
personal data before the prize is delivered to the 
winner, but this will prevent the delivery of the prize.  
 
Any person whose data is processed has the right to 
lodge a complaint with the supervisory authority 
established to protect the fundamental rights and 
freedoms of individuals in connection with personal data 
processing, which in the territory of the Slovak Republic 
is the Office for Personal Data Protection of the Slovak 
Republic, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/. 
 

7. Záverečné ustanovenia 
 

Usporiadateľ ani technický správca nenesie žiadnu 
zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s 
účasťou na súťaži alebo v súvislosti s používaním výhier. 
Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu 
okamihom odovzdania/zaslania výhry výhercovi. 

7. Final provisions  
 
 
Neither the Technical Administrator nor the Organizer 
assumes no responsibility for any risks and liabilities 
associated with participation in the Contest or in 
connection with the use of prizes. The risk of damage to 

https://privacypolicy.pg.com/sk/
https://privacypolicy.pg.com/sk/
https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/privacy-central-contact-interactive.html
https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/privacy-central-contact-interactive.html
https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/privacy-central-contact-interactive.html
https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/privacy-central-contact-interactive.html
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Výherca si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu 
bude vydaná, a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry 
nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom 
plnení.  
 
Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vymeniť ceny bez 
udania dôvodu za ceny, ktoré sú adekvátnou náhradou. 
 
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti 
Procter & Gamble, spol. s.r.o. (Usporiadateľ), všetci 
zamestnanci spoločnosti WMC Praha, a.s (Technický 
správca), ďalej všetky osoby podieľajúce sa na 
organizácii tejto súťaže, najmä (bez obmedzení) 
zamestnanci všetkých spolupracujúcich agentúr a 

osoby im blízke. Za osobu blízku sú považované osoby 
v zmysle § 116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky 
zákonník, v znení neskorších predpisov. V prípade, že 
sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom 
uvedených spoločností alebo osoba im blízka, výhra 
nebude odovzdaná. Takisto sa výhra neodovzdá v 
prípade, že Technický správca alebo Usporiadateľ zistí 
alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie 
podvodného alebo nekalého konania zo strany 
niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla 
danému účastníkovi k získaniu výhry. 
 
Usporiadateľ ani Technický správca neručia za stratu či 
nedoručenie ním odosielaných zásielok/správ výhercom 
v súvislosti s touto súťažou. Usporiadateľ neručí za 
chyby či poruchy na strane poskytovateľov 
telekomunikačných/internetových služieb. 
 
 
V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel 
uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli 
prezentujúcom túto súťaž a týchto úplných pravidiel 
platí text týchto úplných pravidiel. 
 
Usporiadateľ týmto informuje účastníkov, že na 
súťažných stránkach môže využívať tzv. cookies, a to 
výlučne s cieľom uľahčenia ich technického chodu. 
Správu alebo zákaz cookies je možné vykonávať v 
nastavení všetkých bežných webových prehliadačov. 
 
Výhry  vyobrazené v reklamných materiáloch sú 
ilustratívne, nemusia, najmä čo sa týka farebnosti a 
motívu, zodpovedať skutočne prijatej výhre. 
 
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. 
Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je 
vždy na Usporiadateľovi. 
 
Právne vzťahy vyplývajúce z týchto pravidiel sa riadia 
právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
 
Súťažiaci berú na vedomie, že v prípade ak hodnota 
výhry presiahne 350,- EUR, je súťažiaci – výherca 
povinný zdaniť výhru za podmienok uvedených v 
zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom a 

účinnom znení, a zaplatiť poistné na zdravotné poistenie 
za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o 
zdravotnom poistení v platnom a účinnom znení. Vecne 
príslušným subjektom mimosúdneho riešenia 
spotrebiteľských sporov súvisiacich so Súťažou je 

the prize passes to the winner at the moment of handing 
over/sending the prize to the winner. 
 
The winner cannot claim any prize other than the prize 
issued to him/her and is not entitled to lodge any 
complaints with respect to the prize. Furthermore, 
prizes may not be paid in cash or other consideration. 
 
 Prizes cannot be claimed through legal action. The 
Organiser reserves the right to exchange prizes without 
giving reasons for prizes that are an adequate 
substitute.  
 
Participation in the Contest is prohibited to all 
employees of Procter & Gamble Czech Republic s.r.o 
(Organizer), all employees of WMC Praha, a.s (Technical 

Administrator), all persons involved in the organisation 
of this Contest, in particular (without limitation) 
employees of all cooperating agencies and persons 
close to them. The persons referred to in Section 116 et 
seq. of Act No. 40/1964 Coll., Civil Code, as amended, 
are considered close persons. In the event that the 
winner is a person who is an employee of the above-
mentioned companies or a person close to them, the 
prize will not be handed over. The prize will neither be 
handed over if the Technical Administrator or the 
Organizer discovers or has reasonable grounds to 
suspect that fraudulent or dishonest conduct has been 
committed by any of the Participants or any other 
person who has helped the Participant to win the prize.  
 
Neither the Organizer nor the Technical Administrator 
shall be liable for any loss or non-delivery of 
mailings/messages sent by the Organizer to winners in 
connection with this Contest. The Organizer is not liable 
for any errors or malfunctions on the part of 
telecommunications/internet service providers.  
 
 
In the event of a conflict between the text of the 
abbreviated rules set out in any promotional material 
presenting this Contest and these full rules, the text of 
these full rules shall prevail.  
 
The Organizer hereby informs the Participants that it 
may use cookies on the Contest website, solely for the 
purpose of facilitating their technical operation. The 
management or disabling of cookies can be carried out 
in the settings of all common web browsers. 
 
Prizes, if any, depicted in promotional materials are 
illustrative and may not, especially in terms of colour 
and motif, correspond to the actual prize received.  
 
The results of the Contest are final, with no possibility 
of appeal. The final decision on disputed issues is always 
up to the Organizer.  
 
Legal relations arising out of these rules shall be 
governed by the law of the Slovak Republic. 
 

The Participants acknowledge that if the value of the 
prize exceeds EUR 350, Participant – winner is obliged 
to tax the prize under the conditions specified in Act No. 
595/2003 Coll. on Income Tax, as amended, and to pay 
health insurance premiums under the conditions 
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Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. BOX 29, Bajkalská 
21/A, 827 99 Bratislava, webová stránka: 
http://www.soi.sk/. 
 
V Bratislave, 4. 1. 2023 

specified in Act No. 580/2004 Coll. on Health Insurance, 
as amended. The subject-matter competent entity for 
out-of-court settlement of consumer disputes related to 
the Contest is the Slovak Trade Inspection, P.O. BOX 
29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, website: 
http://www.soi.sk/. 
 
In Bratislava, on 4 January 2023 
 

Prílohy: 
- Príloha č. 1 k Oficiálnym pravidlám propagačnej 
spotrebiteľskej súťaže „Súťaž s Arielom“  
Zásady ochrany osobných údajov spotrebiteľov  “Súťaž 
s Arielom” 
 
- Príloha č. 2 k Oficiálnym pravidlám propagačnej 
spotrebiteľskej súťaže „Súťaž s Arielom“  
Formulár „Súhlas výhercu so spracovaním osobných 
údajov“ “Súťaž s Arielom” 

Annex no. 1 to the official rules of promotion 
consumer contest „Contest  with Ariel.“ 
Consumers’ Personal Data Protection Policy 
 
Annex no. 2 to the official rules of promotion 
consumer contest „Contest  with Ariel.“ 
Winner’s consent to personal data processing 
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Príloha č. 2 k Oficiálnym pravidlám propagačnej 
spotrebiteľskej súťaže „Súťaž s Arielom“ 
 
Súhlas výhercu so spracovaním osobných údajov, 
výhercu súťaže Ariel 
 
„meno výhercu“ 
 
 
 
Prosíme, vyplňte nasledujúci formulár pozorne a čitateľne tlačeným 
písmom. Všetky kolónky formulára sú povinné. Nečitateľné alebo 
neúplné údaje budú mať za následok stratu výhercovho práva na 
výhru v súťaži. 
 
 
 
.................................................................... 
 
(Meno a Priezvisko) 
.....................................................................................................

..................................................................................................... 

(Adresa) 

 

..................................................................................................... 

(PSČ) 

....................................................................................................

....................................................................................................

....... 

(E-mail)  

.....................................................................................................

...... 

(Krajina) 
 
 
 
 
 
Poučenie 
Máte právo voľby. Vaše práva týkajúce sa ochrany 
osobných údajov (ako je vysvetlené v Zásadách ochrany 
osobných 
údajov spotrebiteľov, máte právo na prístup, opravu, 
prenos k inému prevádzkovateľovi, právo na námietky 
alebo 
obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ako aj 
právo na odvolanie súhlasu) môžete uplatniť tu: 
https://privacypolicy.pg.com/sk/#preferences 
Týmto potvrdzujete, že ste dosiahli plnoletosť a 
prečítali ste si zásady ochrany osobných údajov, 
uvedené 

Annex no. 2 to the official rules of promotion 
consumer contest „Contest with Ariel“ 

Promotion of Ariel contest 

 
“winner’s name” 

 

Please carefully and legibly fill out the following form in block 
letters. All items in the form are mandatory. Illegible or incomplete 
data will result in the loss of the winner’s right to the prize in the 
contest. 

 

 

......................................................................................................  

(Name and Surname) 

 

......................................................................................................

......................................................................................................  

(Address) 

 

......................................................................................................  

(Postal code)  

 

......................................................................................................

...................................................................................................... 

(E-mail address)  

  

......................................................................................................  

(Location)  
  

 

 

 

 

Instructions 

You have the right to choose. You can exercise your 

rights associated with personal data protection (as 

explained in the Principles of Protection of Consumers’ 

Personal Data, you have the right of access to your 

personal data, right to correction, right to transfer data to 

a different provider, right to object to personal data 

processing and restriction of the processing of your 

personal data, as well as the right to withdraw your 

consent) using the following link: 

https://privacypolicy.pg.com/sk/#preferences 

You hereby confirm that you have reached the age of 
majority and that you have read and agree with the 
principles of personal data protection contained in 
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v prílohe č. 1 oficiálnych pravidiel súťaže a dostupné 
aj na adrese https://privacypolicy.pg.com/sk/, a 
súhlasíte s nimi. 
Spoločnosť Procter & Gamble, spol. s r.o. („P&G“) je 
prevádzkovateľom vašich osobných údajov a spracováva 
vaše 
osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných 
údajov spotrebiteľov tak, aby vám mohla byť doručená 
výhra, 
ktorú ste vyhrali v tejto súťaži, o ktoré ste požiadali. Na 
tento účel môže spoločnosť P&G zdieľať vaše osobné 
údaje 
s inými subjektmi P&G a tretími stranami, ktoré v jej 
mene prevádzkujú jej obchodnú činnosť, a prevádzať ich 
mimo Európskej únie. Vaše údaje však budú stále požívať 
zodpovedajúcu ochranu a zabezpečenie. V rámci 
uplatňovania svojich práv v oblasti ochrany osobných 
údajov máte nárok na prístup k svojim osobným údajom, 
ich 
opravu, zmazanie a prevod inému poskytovateľovi, ďalej 
môžete vznášať námietky proti spracovávaniu alebo 
obmedziť spracovávanie osobných údajov, ktoré o vás 
spoločnosť P&G má, a odvolať svoj súhlas s ich 
spracovaním. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na 
ochranu osobných údajov SR. Celé zásady ochrany 
osobných 
údajov vrátane obdobia uchovávania vašich osobných 
údajov a informácií o tom, ako môžete uplatniť svoje 
práva na 
ich ochranu, nájdete v prílohe č. 1 oficiálnych pravidiel 
súťaže a tiež online na adrese 
https://privacypolicy.pg.com/sk/ 

Dátum: __________________ Podpis výhercu: 

______________________________ 

Annex No. 1 of the official rules of the contest and also 

available at  https://privacypolicy.pg.com/sk/ . 
Procter & Gamble, spol. s r.o. is the administrator of your 
personal data and processes your personal data in 
accordance with our Principles of Protection of 
Consumers’ Personal Data so that we can deliver you the 
prize you have won in this contest. For this purpose, P&G 
may share your personal data with other P&G entities and 
with third parties that conduct commercial activities on 
P&G’s behalf, and transfer your personal data outside of 
the European Union. However, your data will still enjoy 
appropriate protection and security. In connection with 
exercising your rights in the area of personal data 
protection, you have the right of access to your personal 
data, the right to correction and deletion of your personal 
data and transfer of such data to a different provider. 
Furthermore, you can raise objections against processing 
or restrict the processing of your personal data that P&G 
has in its possession, and you can withdraw your consent 
to the processing of your personal data. You also have the 
right to file a complaint with the Office for Personal Data 
Protection of SR. The complete principles of personal data 
protection, including the period of retention of your 
personal data and information on how to exercise your 
rights associated with personal data protection, are 
available in Annex No. 1 of the official rules of the contest 
and online at https://privacypolicy.pg.com/sk/  

Date: __________________     Winner’s 

signature: ______________________________ 

 

 

https://privacypolicy.pg.com/sk/

