Úplné pravidlá propagačnej (spotrebiteľskej) akcie „Každým nákupom pomáhate!“ (ďalej
len „akcia“ alebo „propagačná akcia“)
1. Organizátor propagačnej akcie
Procter & Gamble, spol. s r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 31342451, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka: 4359/B
DIČ: SK2020325109 (ďalej len „organizátor“).
2. Administrátor propagačnej akcie
WMC Praha, a.s.
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4
IČO: 26509954, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, spisová
značka 7532 (ďalej len „administrátor“).
3. Základný princíp akcie
Organizátor akcie prispeje sumou 10 000,– eur na nákup vybavenia pre zdravý vývin detí do
materských/rodinných centier. Príspevok rozdelí medzi 10 materských/rodinných centier v
Slovenskej republike registrovaných v Únii materských centier. Výhry budú rozdelené
nasledovne: 5 výhier dostanú MC/RC v západnom Slovensku, 3 výhry dostanú MC/RC v
strednom Slovensku a 2 výhry dostanú MC/RC vo východnom Slovensku. Výška finančnej
podpory bude 1 000,– eur pre každé víťazné centrum.
Ostatné materské/rodinné centrá, ktoré získajú minimálne 10 hlasov, dostanú balíček
čistiacich prostriedkov spoločnosti Procter & Gamble v hodnote 15,– eur vrátane DPH.
Spotrebitelia, ktorí nakúpia výrobky organizátora definované v týchto pravidlách
v predajniach dm drogerie markt Slovenská republika (ďalej len „dm SR“), získajú hlas, ktorým
môžu hlasovať o tom, ktoré materské/rodinné centrum príspevok získa.
Spotrebitelia, ktorí sa zapoja do akcie nižšie opísaným spôsobom, získavajú zároveň možnosť
vyhrať balíček kozmetických produktov spoločnosti Procter & Gamble v hodnote 15,– eur
vrátane DPH.
4. Dátum a miesto konania akcie
Akcia sa uskutoční vo všetkých predajniach dm na území Slovenskej republiky v období od
1. 1. do 28. 2. 2018. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční do 15. 3. 2018. Finančné príspevky
budú víťazným materským/rodinným centrám odovzdané do 15.7.2018, a to po
predchádzajúcej dohode s vedením príslušného materského/rodinného centra.
Predajne dm SR zaradené do akcie sú viditeľne označené reklamnými materiálmi.
5. Značky výrobkov zaradené do propagačnej akcie

Do akcie sú zapojené akékoľvek (dostupné v predajniach dm SR) výrobky organizátora týchto
značiek: Ariel, Jar, Lenor, Pampers, Ambi Pur, Oral-B, Gillette Venus, Satin Care, Always,
Discreet, Head&Shoulders, Pantene, Aussie, Naturella, Gillette, Old Spice, Tampax (ďalej len
„výrobky uvedených značiek P&G“).
6. Účastníci akcie
a) spotrebitelia
Na akcii sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na
území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky uvedené v týchto pravidlách akcie (ďalej
tiež ako „účastník“). Pri nákupe na účet tretej osoby (napríklad zamestnávateľa) je možné sa
na akcii zúčastniť len so súhlasom tejto tretej osoby.
b) materské centrá
Na akcii sa môžu zúčastniť všetky materské a rodinné centrá v Slovenskej republike
registrované v Únii materských centier (ďalej len „MC/RC“) v roku 2018.
7. Účasť na akcii
a) spotrebitelia
Účastník sa zapojí do akcie tým, že nakúpi výrobky P&G uvedených značiek v predajniach dm
SR a venuje svoj hlas vybranému MC/RC. Po nákupe musí účastník zaregistrovať číslo svojho
pokladničného bloku na www.pomahamemc.sk, uviesť svoje údaje a vybrať MC/RC, ktorému
venuje svoj hlas. MC/RC, ktoré počas trvania akcie získajú najväčší počet hlasov, získajú
finančnú podporu na nákup pomôcok pre vytvorenie inšpiratívneho prostredia pre šťastný
a zdravý vývin detí podľa vlastného výberu.
Účastník môže kontaktovať administrátora akcie prostredníctvom e-mailu:
info@pomahamemc.sk
b) MC/RC
Do akcie sa môžu zapojiť všetky MC/RC v SR registrované v roku 2018 v Únii materských
centier. Všetkým MC/RC uvedeným v databáze Únie materských centier bola zaslaná písomná
výzva na účasť formou elektronickej správy. Zaslaním súhlasu s účasťou v súťaži zároveň
MC/RC súhlasí s pravidlami súťaže.
Každé MC/RC registrované v databáze Únie materských centier dostalo informačné materiály,
ktorý podľa vlastného uváženia môže umiestniť v priestoroch svojho MC/RC. MC/RC môže
vyzvať na účasť ľubovoľný počet účastníkov z radov rodičov alebo priateľov MC/RC. Forma a
rozsah výzvy je celkom v kompetencii každého jednotlivého MC/RC a vedenie MC/RC za ňu
plne zodpovedá.
8. Mechanizmus akcie
Účastník akcie môže získavať hlasy za nákup výrobkov P&G uvedených značiek v zmysle týchto
pravidiel a venovať ich MC/RC, a to tak, že nakúpi výrobky P&G uvedených značiek v
predajniach dm SR a uschová si pokladničný blok (účtovný doklad) preukazujúci uskutočnenie
tohto nákupu (ďalej len účtovný doklad) a zaregistruje číslo účtovného dokladu a sumu, za
ktorú nakúpil výrobky P&G uvedených značiek, on-line na: www.pomahamemc.sk a vyberie
MC/RC, ktorému venuje svoj hlas.

Nákupom výrobkov uvedených značiek P&G získa účastník za každé euro hodnoty nákupu
týchto výrobkov 1 hlas. Hodnota nákupu sa zaokrúhľuje smerom nahor, napr. 0, 89 € = 1 hlas.
Administrátor akcie má právo overiť platnosť každého zaregistrovaného účtovného dokladu.
Hlasy teda budú jednotlivým MC/RC pripísané až po overení ich platnosti, a to najneskôr do
24 hodín od okamihu registrácie na www.pomahamemc.sk.
Účastník je povinný si účtovný doklad uschovať pre prípadnú neskoršiu kontrolu.
9. Príspevok MC/RC
Organizátor podporí MC/RC celkovou sumou 10 000,– eur. Táto suma bude rovnomerne
rozdelená medzi 10 MC/RC v Slovenskej republike registrovaných v Únii materských centier.
Výška finančnej podpory bude minimálne 1 000,– eur pre každé víťazné MC/RC.
10. Odovzdanie príspevku
Finančná podpora bude víťazným MC/RC poskytnutá formou daru. Víťazné MC/RC môže
získaný dar použiť výhradne na nákup vybavenia pre potreby MC/RC. Podmienky odovzdania
a použitia daru sa riadia darovacou zmluvou, ktorú uzatvoria organizátor a víťazné MC/RC.
11. Výhra a odovzdanie balíčka čistiacich prostriedkov
MC/RC, ktoré nezískajú príspevok 1 000,– eur, ale počas súťažného obdobia získali minimálne
10 hlasov, dostanú balíček čistiacich prostriedkov spoločnosti Procter & Gamble, každý
v hodnote 15,– eur vrátane DPH.
Výhra bude zaslaná týmto MC/RC do 60 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže na adresu uvedenú
v registračnom formulári na súťažnom webe www.pomahamemc.sk.
12. Výhra a odovzdanie kozmetického balíčka
Výhercovia kozmetických balíčkov s výrobkami spoločnosti Procter & Gamble budú určení
žrebovaním z účastníkov akcie. Každý mesiac bude vyžrebovaných 10 výhercov z tých
účastníkov akcie, ktorí zaregistrovali pokladničný doklad v danom súťažnom mesiaci a splnili
ďalšie podmienky akcie. Celkovo je v súťaži 20 výhier.
Súťažné mesiace:
1.1. – 31. 1. 2018
1.2. – 28.2.2018
V prípade výhry kozmetického balíčka s výrobkami spoločnosti Procter & Gamble v hodnote
15,– eur vrátane DPH bude výhra oznámená výhercovi prostredníctvom e-mailu zaslaného
administrátorom akcie na e-mailovú adresu zadanú na súťažnom webe. Výherca bude
kontaktovaný do 10 pracovných dní od skončenia daného súťažného mesiaca.
Výherca je povinný v lehote do 7 dní od oznámenia výhry zaslať administrátorovi súťaže email s naskenovanou kópiou súťažného pokladničného dokladu/dokladov. Výherca v e-maile
uvedie svoje meno a platnú poštovú adresu pre doručenie výhry.

Ak súťažiaci riadne nepredloží pokladničný doklad v uvedenej lehote, bude zo súťaže
vylúčený, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech organizátora súťaže na ďalšie
marketingové alebo charitatívne účely.
Výhra bude výhercovi zaslaná do 60 dní od oznámenia výhry, a to na poštovú adresu uvedenú
v e-maile zaslanom administrátorovi akcie. Administrátor ani organizátor nenesú žiadnu
zodpovednosť za doručenie výhier či za ich poškodenie alebo stratu počas prepravy.
Účastník môže kontaktovať administrátora akcie prostredníctvom e-mailu:
info@pomahamemc.sk
13. Súhlas so spracovávaním osobných údajov
Účastník (spotrebiteľ) svojou účasťou v akcii a registráciou na internetovej stránke udeľuje
bezodplatný súhlas s tým, aby jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v internetovom
registračnom formulári boli spracovávané v automatizovane vedenej databáze organizátora
t. j. spoločnosti Procter & Gamble, spol. s r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
prípadne povereným sprostredkovateľom, s ktorým organizátor uzavrie zmluvu, a to výhradne
na marketingové účely, najmä na zasielanie obchodných oznamov, a tiež na komunikáciu a
zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona
č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Organizátor, resp. sprostredkovateľ
uchováva osobné údaje o účastníkovi 10 rokov, následne budú všetky osobné údaje vymazané
a zlikvidované. Účastník súhlasí aj s tým, že organizátor, resp. sprostredkovateľ, môže jeho
osobné údaje uchovávať a spracovávať za rovnakých podmienok v zahraničí/mimo územia
Slovenskej republiky. Organizátor aj sprostredkovateľ spracováva všetky osobné údaje v
súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov. Zhromažďovanie, uchovávanie a
spracovanie osobných údajov sa riadi ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov č.
122/2013 Z. z. Organizátor ani sprostredkovateľ nezverejní a ani neodovzdá osobné údaje
tretím stranám s výnimkou sprostredkovateľov.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ak sa účastník domnieva, že spracovanie
poskytnutých osobných údajov je v rozpore s ochranou jeho súkromného alebo osobného
života alebo v rozpore so zákonom, môže sa obrátiť na organizátora, resp. sprostredkovateľa,
a požiadať o vysvetlenie a/alebo ich môže kedykoľvek kontaktovať a požiadať o likvidáciu
svojich osobných údajov z databázy v Slovenskej republike aj v zahraničí na e-mailovej adrese
informacie.im@pg.com alebo písomne na adrese organizátora: Procter & Gamble spol. s r.o.,
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, pričom na obálku napíše „Likvidácia osobných údajov“. Na
vyššie uvedených adresách môže účastník požiadať aj o opravu osobných údajov a o
informácie o ich spracovaní. Ak účastník nesúhlasí s rozhodnutím alebo postupom
organizátora, resp. spracovávateľa, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.
Administrátorom propagačnej akcie a sprostredkovateľom je: WMC Praha, a.s., so sídlom
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika.
14. Všeobecné ustanovenia
• Účastníci svojou registráciou do propagačnej akcie automaticky akceptujú tieto
oficiálne pravidlá a zaväzujú sa ich dodržiavať. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť,
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zrušiť alebo zastaviť propagačnú akciu, najmä v prípade nepredvídaných okolností
alebo zásahu vyššej moci, a to bez akejkoľvek náhrady.
Organizátor propagačnej akcie si vyhradzuje právo rozhodnúť o zmene pravidiel
a/alebo podmienok tejto propagačnej akcie vrátane dĺžky jej trvania podľa vlastného
uváženia. Zmenu pravidiel a/alebo podmienok tejto propagačnej akcie organizátor
zverejní. Zmena pravidiel je účinná odo dňa zverejnenia na internetovej stránke
www.pomahamemc.sk.
Organizátor ani žiadna zo spoločností, ktorú organizátor poveril vykonávaním
propagačnej akcie, nezodpovedajú za žiadne nároky na náhradu škôd vzniknutých
počas účasti na propagačnej akcii.
Podmienkou účasti na propagačnej akcii je registrácia účastníka a pokladničného bloku
podľa týchto pravidiel akcie.
V prípade sporu s účastníkmi je rozhodujúce rozhodnutie organizátora. Na výhry
nevzniká právny nárok. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.
Organizátor si vyhradzuje plné právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok
propagačnej akcie zo strany účastníkov a tiež právo na prípadné vylúčenie účastníka z
účasti na tejto propagačnej akcii pre prípadné nesplnenie niektorej z nich a nepriznanie
nároku na výhru.
Organizátor ani administrátor nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s
nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neuplatnením výhry.
Propagačná akcia je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona
č. 171/2005 Z. z. v platnom znení.
Účastník akcie bude vylúčený z akcie v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať
oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany
niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu
výhry, prípadne konaniu, ktoré nie je čestné.
V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel, uvedeným v ktoromkoľvek
materiáli prezentujúcom túto akciu, a textom týchto úplných pravidiel, je záväzný
a platný text týchto úplných pravidiel.

V prípade otázok píšte na e-mailovú adresu info@pomahamemc.sk.
V Bratislave 22. 1. 2018
Organizátor

