
Štatút súťaže s názvom 
“Je tu veľkonočná súťaž o balíčky Dr.Oetker” 

Organizátorom súťaže je spoločnosť nanicmama, s.r.o., Lazaretská 12, 814 64 Bratislava, 
IČO: 44244436, zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.53457/B. 

Partnerom súťaže je Divino s.r.o, Brezovská 3, 831 03 Bratislava 2, DIČ: 2820018751, 
zapísaná v Obchodnom registri Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., odd. 
Sro, Vložka č. 78258/B. 

Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami: 

1. Súťaž bude prebiehať od 22. marca 2021 do 11. apríla 2021 na webe 
Tortyodmamy.sk.

2. Do súťaže sa môže prihlásiť každý používateľ registrovaný na Tortyodmamy.sk. 
Používateľ môže do súťaže prihlásiť viacero receptov. Podmienkou pre zaradenie do 
súťaže je pridať aspoň jeden recept s fotografiou do niektorej z podkategórií rubriky 
Recepty.

3. Do súťaže budú zaradené len tie recepty, pri ktorých súťažiaci udelí súhlas s
“Pravidlami súťaže” a “Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby súťaže”. 
Oba súhlasy sa nachádzajú na konci formulára pre pridávanie receptu.

4. Používateľ, ktorý do súťaže prihlási recept s fotografiami, na ktoré nemá autorské 
práva, bude zo súťaže vylúčený.

5. Mená výhercov (nicky použité pri registrácii) zverejníme najneskôr 14. apríla 2021 
v komentároch pod výzvou na súťaž.
Piatich výhercov vyžrebujeme.

6. Ceny pre výhercov:
1. - 5. miesto: balíček produktov Dr. Oetker v hodnote 25 €



7. Ceny výhercom doručí partner súťaže. Výhercov budeme kontaktovať 
prostredníctvom mailovej adresy uvedenej pri registrácii na Tortyodmamy.sk.

8. Na základne výzvy nám výherca pošle svoje meno, priezvisko, doručovaciu adresu a 
telefónne číslo. Údaje budú použité výhradne na doručenie výhry. Partner súťaže 
doručí výhry len na územie Slovenskej republiky.

9. V prípade, že výherca do 10 pracovných dní nezareaguje na výzvu, jeho cena 
prepadá inému náhodne vyžrebovanému súťažiacemu.

10. Na základe zmluvy o spolupráci so spoločnosťou DIVINO s.r.o. (Brezovská 3, 831 03 
Bratislava 2, DIČ: 2820018751, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného registra 
Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, Vložka č. 78258/B) doručí DIVINO s.r.o. 
výhercom výhry, na účely ochrany osobných údajov v postavení sprostredkovateľa. 
Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť podľa týchto podmienok, kontaktné miesto 
pre dotknutú osobu: Divino s.r.o, Brezovská 3, 831 03 Bratislava 2.

11. Na spracúvanie osobných (a príp. aj iných) údajov sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva jej usporiadateľovi súhlas na spracovanie 
svojich osobných údajov na potreby tejto súťaže (evidencia výhercov z dôvodu 
odovzdania výhry).

  V Bratislave 19. marca 2021 Kamila Kokošková 
Konateľka naničmama, s.r.o. 
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