
 
  

Súťaž #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnSlovakia spoločnosti Colgate-
Palmolive  

Podmienky  

 

Tieto podmienky (ďalej ako Podmienky) súťaže #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnSlovakia značky 
Colgate Max White (ďalej ako Súťaž) si, prosím, dôkladne prečítajte. Účasť v tejto Súťaži bude 
predstavovať Váš súhlas s dodržiavaním týchto Podmienok. Akákoľvek účasť v Súťaži znamená 
prijatie týchto Podmienok. 

1. Usporiadateľ: v rámci Českej republiky zabezpečuje priebeh Súťaže spoločnosť COLGATE-
PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o. so sídlom Rohanské nábreží 678/23, Karlín, 186 00 
Praha 8 (ďalej ako Usporiadateľ).  
 

2. Spôsobilosť na účasť: tejto súťaže #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnSlovakia značky 
Colgate Max White sa môžu zúčastniť osoby s pobytom na území niektorého z nasledujúcich 
európskych trhov: Veľká Británia, Írsko, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Nórsko, Francúzsko, 
Belgicko, Holandsko, Taliansko, Španielsko , Portugalsko, Grécko, Poľsko, Rumunsko, Česká 
republika, Slovensko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko, Albánsko, Bosna, Bulharsko, 
Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Čierna Hora, Slovinsko, Srbsko, Nemecko, Rakúsko a 
Švajčiarsko. 

 
Účastníci musia byť starší ako 18 rokov, nesmú to byť zamestnanci Usporiadateľa, členovia 
ich najbližšej rodiny, zástupcovia Usporiadateľa ani osoby, ktoré sú s touto Súťažou inak 
profesionálne spojené. Účastníci musia mať účet v sociálnej sieti Instagram, ktorý je verejný, 
aby boli príspevky viditeľné pre Usporiadateľa.  

Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré odošlú príspevky do súťaže 
#ColgateSmileOn #ColgateSmileOnSlovakia (jednotlivo ďalej ako Účastník a spoločne ďalej 
ako Účastníci). Aktuálne znenie Podmienok tejto Súťaže je dostupné na webové stránke 
Colgate na adrese www.colgate.com/colgatesmileon,. Povinnosťou Účastníkov je, aby si na 
uvedenej URL adrese overili aktuálne znenie Podmienok.    

 

3. Ako sa zapojiť: Účastníci sa môžu do súťaže  #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnSlovakia 
zapojiť tak, že nazdieľajú svoj príbeh #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnSlovakia ako 
príspevok na Instagrame s hashtagom #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnSlovakia v priebehu 
doby trvania Súťaže, aby mali šancu stáť sa Ambasádorom značky pre Colgate Max White 
a tiež jednou z tvárí Colgate Max White v platenej inzercii v médiách.  Príspevok by mal byť 
buď v podobe obrázku spolu s popisom alebo v podobe videonahrávky. Účastníci môžu 
označiť priateľov, aby ich tak vyzvali na účasť, pričom však označenie nezakladá účasť osoby 
v Súťaži. Všetci Účastníci musia dodržiavať tieto Podmienky, najmä Požiadavky na účasť 
uvedené nižšie v bode 4. 

 
4. Požiadavky na účasť:  

a. Účastníci musia mať účet na Instagrame, ktorý je verejný, aby boli príspevky 
viditeľné pre Usporiadateľa. 

b. Každý Účastník môže mať iba jeden súťažný príspevok. 

http://www.colgate.fr/colgatesmileon


 
c. Každý súťažný príspevok by mal zahŕňať iba jedného Účastníka. 
d. Za účasť v tejto Súťaži sa neplatí žiadny vstupný poplatok a nie je nutné vykonať 

žiadny nákup. 
e. Účasťou v súťaži #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnSlovakia dávajú všetci Účastníci 

Usporiadateľovi a spoločnostiam v skupine Colgate-Palmolive, pridruženým 
spoločnostiam, zamestnancom a zástupcom svoj súhlas s (1) vyhotovením ich 
fotografií/videozáznamov (ďalej spoločne ako Záznamy) a (2) používaním a 
zverejňovaním Záznamov spolu s ich snímkou (snímkami) a/alebo menom (menami), 
titulom, životopisnými údajmi, citáciou (citáciami), podobizňou (spoločne ďalej ako 
Obsah) na účely neobmedzeného celosvetového použitia v akýchkoľvek médiách a 
na účely reklamy a propagácie značky Max White v akejkoľvek forme. Účastníci tiež 
udeľujú Usporiadateľovi oprávnenie na používanie ich Obsahu pre súťaž 
#ColgateSmileOn #ColgateSmileOnSlovakia, ktorý bol zverejnený na Instagrame, na 
kanáloch spoločnosti Colgate-Palmolive a v propagačných materiáloch. Ak Účastníci 
po vložení príspevku chcú tento svoj súhlas a oprávnenie udelené vyššie zrušiť, mali 
by príslušný príspevok zo svojho instagramového profilu zmazať. 

f. Účasťou v Súťaži sa Účastníci zaväzujú, že sa vo svojich príspevkoch vyvarujú 
nasledujúcich komentárov/podnetov zahŕňajúci, okrem iného: 

i. hanlivé, urážlivé, obscénne, rasistické, sexistické a homofóbne 
komentáre/podnety; 

ii. prejavy, útoky a poznámky, ktoré sa zdajú byť výhražné, vulgárne, urážlivé 
alebo ktoré podnecujú k nenávisti či diskriminácii; 

iii. napodobňovanie, nezákonné komentáre/podnety alebo 
komentáre/podnety, ktoré porušujú akékoľvek zákony alebo vlastnícke či iné 
právo (práva) akejkoľvek tretej strany (strán), alebo ktoré ich porušenie 
podnecujú; 

iv. akékoľvek prejavy obsahujúce vulgárne, rúhavé, násilné alebo nepriateľské 
slová alebo nadávky;  

v. akékoľvek komentáre/podnety, ktoré by mali nepriaznivý vplyv na 
Usporiadateľa alebo ktorúkoľvek zo značiek Usporiadateľa alebo ktoré by 
dávali najavo opovrhnutie alebo by Usporiadateľa alebo ktorúkoľvek zo 
značiek Usporiadateľa zosmiešňovali.   

g. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníka, ak by sa Usporiadateľ 
domnieval, že akýkoľvek súťažný príspevok alebo predchádzajúce rokovania 
Účastníka sú v rozpore s vyššie uvedeným konaním. Usporiadateľ postupuje v tejto 
veci podľa svojho výhradného a plného uváženia a jeho rozhodnutie je konečné. 

h. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu, zrušenie alebo odloženie Súťaže 
#ColgateSmileOn #ColgateSmileOnSlovakia a zúčastnených trhov bez 
predchádzajúceho upozornenia.  

i. Príspevok sa môže považovať za neplatný, ak 
i. Nesúvisí so súťažou #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnSlovakia; 

ii. Usporiadateľ považuje príspevok za nevhodný alebo nezrozumiteľný. 
j. Predpokladá sa, že účasťou v súťaži #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnSlovakia 

Účastníci s týmito Podmienkami súhlasili a sú nimi viazaní.    
k. Príspevky, ktoré budú realizované z komerčných profilov, vrátane obchodných 

profilov, profilov spotrebiteľských skupín alebo tretích strán, nebudú do Súťaže 
prijaté. Nekompletné alebo nečitateľné príspevky a príspevky, ktoré presne 
nespĺňajú požiadavky týchto Podmienok, budú zo Súťaže vylúčené a nebudú sa brať 
do úvahy.  



 
l. Ak bude zrejmé, že Účastník používa počítač či počítače, aby akékoľvek požiadavky 

stanovené týmito Podmienkami obišiel, napr. pomocou „skriptu“, „hrubej sily“, 
maskovaním svojej identity sfalšovaním IP adries, využívaním inej než svojej vlastnej 
identity alebo akýmikoľvek inými automatickými prostriedkami zvyšoval záujem o 
svoje príspevky v Súťaži #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnSlovakia spôsobom, ktorý 
nezodpovedá duchu Súťaže, budú príspevky takého Účastníka vylúčené zo Súťaže a 
prípadne ponúknutá rola Ambasádor značky Max White bude zrušená.    

m. Usporiadateľ môže od víťazného Účastníka požadovať preukázanie totožnosti a 
veku. Spôsob preukázania totožnosti, ktorý je na účely overenia považovaný za 
vhodný, je na zvážení Usporiadateľa.    

n. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné neskoré, nesprávne adresované alebo 
nekompletné príspevky, ani za následky útokov hackerov, poruchy elektronického 
vybavenia, počítačové prenosy a/alebo sieťové pripojenia, a nenesie zodpovednosť 
ani za prípadné nepresnosti informácií alebo technické či ľudské chyby, ku ktorým 
môže pri spracovaní príspevkov dôjsť. Fakt, že bol príspevok odovzdaný, neznamená, 
že bol príspevok zo strany Usporiadateľa prijatý. 

o. Usporiadateľ a akékoľvek pridružené spoločnosti nenesú žiadnu zodpovednosť za 
akékoľvek nedostatky a chyby, ktoré sú nad rámec kontroly Usporiadateľa. V 
prípade, že by súťaž #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnSlovakia bola ohrozená z 
akejkoľvek príčiny, ktorá je nad rámec kontroly Usporiadateľa (okrem iného vrátane 
útokov hackerov a vírusov) a ktorá podľa výhradného názoru Usporiadateľa 
poškodzuje alebo narušuje vedenie, zabezpečenie alebo poctivosť súťaže 
#ColgateSmileOn #ColgateSmileOnSlovakia, vyhradzuje si Usporiadateľ právo podľa 
svojho výhradného zváženia súťaž #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnSlovakia úplne 
alebo čiastočne pozmeniť, pozastaviť alebo ukončiť.  

p. Rola Ambasádora značky Max White je neprenosná a nie je za ňu poskytovaná 
žiadna peňažná náhrada.    

q. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu, stratu, záväzky, zranenia, 
náklady, výdavky alebo pohľadávky, ktoré Účastníkom vzniknú v dôsledku účasti v 
Súťaži alebo v dôsledku prevzatia ceny.  

r. Rozhodnutie Usporiadateľa je konečné a záväzné a nebude vedená žiadna 
korešpondencia.  

 
5. Doba trvania Súťaže: Súťaž bude prebiehať od 1. júla do 30. septembra 2019 (ďalej ako 

Doba trvania Súťaže). Príspevky doručené pred začatím Doby trvania Súťaže alebo po 
skončení Doby trvania Súťaže nebudú na účely Súťaže brané do úvahy. Usporiadateľ je 
oprávnený Dobu trvania Súťaže predĺžiť alebo skrátiť bez predchádzajúceho upozornenia. 

 
6. Výber Ambasádora značky a odmena: 

a. Ambasádori značky budú vybraní počas dvojfázového procesu: 
1. Tímy porotcov Colgate-Palmolive zo zúčastnených regiónov posúdia všetky 

príspevky v danom regióne a vykonajú užší výber piatich Účastníkov pre 
každý zúčastnený región (ďalej ako Užší výber na regionálnej úrovni) 
najneskoršie do 6. decembra 2019. Tímy porotcov budú pozostávať zo 
zástupcov spoločnosti Colgate-Palmolive a jedného nezávislého zástupcu. 

2. Druhý tím porotcov Colgate-Palmolive na úrovni európskej centrály 
spoločnosti Colgate-Palmolive potom posúdi všetky príspevky, ktoré sa v 
súťaži #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnSlovakia dostanú do Užšieho 
výberu na regionálnej úrovni, a najneskoršie do 31. januára 2020 z nich 
vyberie päť príspevkov, ktorých majitelia sa stanú Ambasádormi značky Max 



 
White (spoločne ďalej ako Ambasádori značky Max White alebo jednotlivo 
ďalej ako Ambasádor značky Max White). Tím porotcov bude pozostávať zo 
zástupcov spoločnosti Colgate-Palmolive a jedného nezávislého zástupcu. 
 

b. Ambasádori značky Max White budú informovaní cez Instagram. Každý Ambasádor 
značky Max White musí nomináciu oficiálne akceptovať e-mailom do 72 hodín od jej 
oznámenia. Ambasádori značky Max White budú musieť podpísať potrebné  
dokumenty týkajúce sa práv duševného vlastníctva a dokumenty potrebné na to, 
aby mohli spoločnosti Colgate-Palmolive používať ich 
obrázok/meno/video/podobizeň na komerčné účely. Ak tak Ambasádor značky Max 
White neurobí do 72 hodín, bude diskvalifikovaný.  

c. Bude potrebné, aby bol každý Ambasádor značky Max White dostupný počas vopred 
určenej doby na jar 2020 na účely účasti na natáčanie/fotenie a na poskytnutie 
rozhovoru v Paríži vo Francúzsku, aby sa príbehy Ambasádora značky Max White 
mohli stať súčasťou budúcej mediálnej kampane Max White. Presný dátum 
natáčania bude potvrdený. Ak Ambasádor značky Max White nebude v čase 
natáčania/fotenia dostupný, o svoju pozíciu Ambasádor značky Max White príde. 
Usporiadateľ potom vyberie ďalšieho Ambasádora značky Max White zo 
zostávajúcich príspevkov z užšieho výberu na regionálnej úrovni. Ambasádori značky 
Max White musia mať platný cestovný pas a musia mať potrebné povolenia na 
návštevu cieľovej krajiny. Cesta nezahŕňa výdavky vzniknuté v hoteli z nasledujúcich 
dôvodov: útrata minibaru, izbový servis, pranie bielizne, telefonické hovory, nákup 
filmov, ďalšie služby, ako napr. kúpele, internetové pripojenie, ani škody spôsobené 
hotelu alebo tretím stranám.  
 

d. Fotografie a videonahrávky Ambasádorov značky Max White, ktoré budú 
nadobudnuté v rámci natáčacieho dňa, budú následne použité v propagačných 
materiáloch spoločnosti Colgate-Palmolive a na sociálnych kanáloch a webovej 
stránke spoločnosti Colgate-Palmolive ako súčasť budúcej mediálnej kampane Max 
White na podporu značky Max White v roku 2020 (spoločne ďalej ako Činnosť 
Ambasádora značky Max White). Fotografie a videonahrávky Ambasádorov značky 
Max White Usporiadateľ podľa svojho výhradného a plného zváženia môže alebo 
nemusí v reklamných materiáloch spoločnosti Colgate-Palmolive a na sociálnych 
kanáloch a webovej stránke spoločnosti Colgate-Palmolive použiť. 
 

e. Rola Ambasádora značky Max White je neprenosná a nie je za ňu poskytovaná 
žiadna peňažná náhrada.  

f. Majitelia všetkých súťažných príspevkov, ktoré sa dostanú do užšieho výberu na 
regionálnej úrovni (okrem Ambasádora značky Max White), dostanú od 
Usporiadateľa darčekový balíček obsahujúci produkty z radu Max White v približnej 
hodnote do 50 eur. 

g. Víťazný účastník Usporiadateľa výslovne oprávňuje k tomu, aby mohol 
prostredníctvom Internetu a/alebo prostriedkami, ktoré považuje Usporiadateľ za 
vhodné, zverejniť obrázok víťaza a uviesť jeho celé meno a mesto, v ktorom býva. 
  

7. Ochrana údajov: Vaše osobné údaje použijeme na účely vedenia reklamnej kampane a na 
účely iného riadenia nášho vzťahu s Vami. Prečítajte si, prosím, naše Zásady ochrany 
osobných údajov, v ktorých sú uvedené podrobné informácie vrátane toho, ako môžete 
uplatniť svoje individuálne práva vo vzťahu k vašim osobným údajom.  

 



 
a) Usporiadateľ rešpektuje vaše súkromie v súlade so zákonmi na ochranu osobných 

údajov, okrem iného vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov 
(EU). Ak v súvislosti so súťažou #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnSlovakia 
poskytnete Usporiadateľovi svoje osobné údaje, bude ich Usporiadateľ spracovávať 
len v súvislosti so súťažou #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnSlovakia len na účely 
evidencie a v súvislosti s činnosťami, ktoré sa na Súťaž vzťahujú.   

b) Všetci Účastníci, ktorí sa dostanú do Užšieho výberu na regionálnej úrovni, budú 
musieť poskytnúť nasledujúce osobné údaje: celé meno, dátum narodenia a doklad 
o veku, doklad o európskom rezidentstve, adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa 
a telefónne číslo na účely kontaktovania. 

c) Päť finálnych Ambasádorov značky Max White bude musieť poskytnúť nasledujúce 
osobné údaje: celé meno, dátum narodenia a doklad o veku, doklad o európskom 
rezidentstve, adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo ma účely 
kontaktovania a informácie o cestovnom pase na účely rezervácie cesty. 

d) Usporiadateľ a jeho pridružené spoločnosti po celom svete môžu na tieto dohodnuté 
účely použiť a zdieľať vaše osobné údaje. Okrem vyššie uvedeného budú Vaše 
osobné údaje uchovávané v tajnosti.  

 
8. Všeobecne:  

a. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná alebo riadená zo strany 
Instagramu ani žiadnu stranou, ktorá je s Instagramom spojená. 

b. V prípade nezákonnosti, neplatnosti alebo nevynutiteľnosti niektorého alebo 
všetkých ustanovení v týchto Podmienkach:   

1. Bude takéto ustanovenie uplatnené v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutne 
potrebný na zaistenie toho, aby nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné 
nebolo. Ak by to však nebolo možné:  

2. Bude takéto ustanovenie od týchto Podmienok oddelené a zostávajúce 
ustanovenia Podmienok zostanú plne platné a účinné.   

c. Výhry v Súťaži nie sú zameniteľné za peniaze.  


