
ROYAL CANIN – 100% SPOKOJNOSŤ ALEBO VRÁTENIE PEŇAZÍ 

Úplné pravidlá spotrebiteľskej akcie 
 

Účelom  tohto  dokumentu  je  úplne  a  jasne  stanoviť  pravidlá  spotrebiteľskej  akcie  ROYAL  CANIN  ‐ 

GARANCIA  SPOKOJNOSTI  ALEBO  VRÁTENIE  PEŇAZÍ  (ďalej  len  „Garancia  ROYAL  CANIN“  alebo 

„spotrebiteľská akcia“ alebo aj „akcia“). Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch, ktoré 

sú určené  spotrebiteľom má  len  informatívnu povahu  a je potrebné ho  vykladať  v  súlade  s  týmto 

dokumentom. 

1. ORGANIZÁCIA  SPOTREBITEĽSKEJ  AKCIE 

1.1. Usporiadateľom  spotrebiteľskej akcie  je  spoločnosť Royal Canin Czech &  Slovak Republics 

s.r.o., so sídlom Michelská 1552/58, Michle, 141 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 246 63 913. 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, 

vložka 164412, konajúca prostredníctvom organizačnej  zložky Royal Canin Czech & Slovak 

Republics s.r.o., organizačná zložka, IČO: 46 342 168, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 7, 

Bratislava  811  02,  Slovenská  republika,  zapísanej  v  Obchodnom  registri  Okresného  súdu 

Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2007/B (ďalej len „usporiadateľ“).  

 

1.2. Organizátorom  spotrebiteľskej  akcie  je  spoločnosť  Go  Digital!  Direct  s.r.o.,  so  sídlom 

Masarykovo námestie 2655, 530 02 Pardubice, Česká republika,  IČO: 06239986, zapísaná v 

obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej 

len „Organizátor“). 

 

1.3. Technickým správcom je spoločnosť Digital One s.r.o., IČO: 04964641, so sídlom Smilova 337, 

Zelené  Předměstí,  530  02  Pardubice,  Česká  republika,  zapísaná  v  obchodnom  registri 

vedenom  Krajským  súdom  v  Hradci  Králové  pod  spisovou  značkou  C  36927  (ďalej  len 

„Technický správca“). 

2. TERMÍN  A  MIESTO  KONANIA  SPOTREBITEĽSKEJ  AKCIE 

2.1. Spotrebiteľská akcia sa vzťahuje na nákupy (akčných výrobkov) uskutočnené v období od 
16.01.2023 00:00:00 do 31.3.2023 23:59:59 ("termín konania akcie") vo vybraných 

kamenných prevádzkach, veterinárnych ambulanciách a e‐shopoch v Slovenskej republike, 

ktorých zoznam nájdete na https://www.royalcanin.com/sk/where‐to‐buy/find‐a‐retailer 

alebo https://www.royalcanin.com/sk/where‐to‐buy/find‐a‐vet alebo 

https://www.royalcanin.com/sk/where‐to‐buy/online‐retailers („miesto konania akcie“), 

a to po registrácii na webových stránkach usporiadateľa 

https://my.royalcanin.sk/spokojnost. 

2.2. Usporiadateľ má právo kedykoľvek spotrebiteľskú akciu ukončiť alebo zmeniť jej pravidlá. 

Všetky zmeny týchto pravidiel budú uverejnené na webovej stránke 

https://my.royalcanin.sk/spokojnost. 

3. VÝROBKY  ZAHRNUTÉ DO  AKCIE  GARANCIA  SPOKOJNOSTI ALEBO  VRÁTENIE PEŇAZÍ 

3.1. Vyššie uvedená garancia sa vzťahuje na všetky druhy suchého krmiva pre psov a mačky v 

celkovej gramáži balenia do 4 kg (ďalej len „akčný výrobok“). 



4. ZAPOJENIE  SA  DO  AKCIE  

Spotrebiteľ (záujemca o účasť v akcii ‐ Garancia ROYAL CANIN) sa do akcie zapojí tak, že v termíne 

konania akcie splní všetky nasledujúce podmienky a urobí nasledujúce kroky: 

4.1. v  termíne  od  16.1.2023  00:00:00  do  31.3.2023  23:59:59,  teda  v  termíne  konania  akcie, 

zakúpi akčný výrobok zodpovedajúci odporúčaniam pre svojho domáceho miláčika v mieste 

konania  spotrebiteľskej akcie  („akčný nákup") a uschová  si bloček preukazujúci vykonanie 

nákupu („bloček“); 

4.2. bude kŕmiť svojho domáceho miláčika kŕmnou dávkou granúl / krmiva podľa odporúčania na 

obale zakúpeného balenia krmiva; 

4.3. ak zvieraťu nebude krmivo chutiť alebo prospievať, spotrebiteľ má podľa  týchto pravidiel 

právo vrátiť zvyšný obsah zakúpeného balenia usporiadateľovi prostredníctvom Organizátora 

a požadovať vrátenie sumy vynaloženej na jeho nákup, a to za týchto podmienok: 

4.3.1. Zaregistruje sa do 30 kalendárnych dní od uskutočnenia akčného nákupu, najneskôr však 
do 30.4.2023, uvedením nasledujúcich údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e‐mail, 

doručovacia  poštová  adresa  a  číslo bankového účtu  vedeného  v banke  v  Slovenskej 

republike  pre  vrátenie  peňazí,  vo  webovom  formulári  umiestnenom  na 

https://my.royalcanin.sk/spokojnost. 
4.3.2.  Vloží  v rámci  vyplnenia  webového  formulára  umiestneného  na 

https://my.royalcanin.sk/spokojnost  fotokópiu  bločku  preukazujúceho  akčný  nákup 

podľa pravidiel tejto akcie. 

4.3.3. Doplní  v rámci  vyplnenia  webového  formulára  umiestneného  na 

https://my.royalcanin.sk/spokojnost  informácie  o predajcovi,  zvierati  (pes/mačka) 

a krmive,  napíše  svoju  výhradu  k akčnému  výrobku  správou  v rozsahu minimálne  50 

znakov. 

4.3.4. Následne  na  vlastné  náklady  zabalí  a  na  vlastné  náklady  pošle  poštou  balenie 
zakúpeného  akčného  výrobku  v pôvodnom  obale  poškodenom  len  v rozsahu 

potrebnom  na  otvorenie  balenia  akčného  výrobku  a obsahujúcom  najmenej  75  % 

pôvodného objemu krmiva na adresu: Royal Canin, P.O.BOX 9, 839 09 Bratislava 32, 

pričom  v zásielke uvedie  číslo  žiadosti,  ktoré mu bolo  zaslané  emailom po  registrácii 

prostredníctvom webového formulára.  

4.3.5. Spotrebiteľ vráti nevyhovujúce krmivo do 10 kalendárnych dní od potvrdenia v zmysle 

bodu  5.1  pravidiel,  najneskôr  však  do  15.5.2023.  Na  neskôr  doručené  zásielky 

Organizátor nebude prihliadať. 

4.3.6.  A v rámci  vypĺňania  webového  formulára  umiestneného  na 

https://my.royalcanin.sk/spokojnost  potvrdí,  že  sa  oboznámil  s  týmito  úplnými 

pravidlami  spotrebiteľskej  akcie  vrátane  súvisiaceho  spracúvania  osobných  údajov  a 

súhlasí s týmito úplnými pravidlami stlačením príslušného tlačidla „Odoslať“, čím súčasne 

potvrdzuje, že je svojprávny (má spôsobilosť na právne úkony) v rozsahu potrebnom na 

účasť na spotrebiteľskej akcii. Osoby, ktoré nie sú plne svojprávne (osoby s obmedzenou 

spôsobilosťou na  spotrebiteľ vyjadruje, že  sa oboznámil  so  skutočnosťou, že bude od 

usporiadateľa  alebo  Organizátora  elektronickou  formou  na  e‐mailovú  adresu 

spotrebiteľa  alebo  na  telefónne  číslo  spotrebiteľa  dostávať  informácie  súvisiace 

s účasťou  v spotrebiteľskej  akcii,  a že  po  udelení  osobitného  súhlasu  môže  byť 

usporiadateľom  alebo  Organizátorom  telefonicky  kontaktovaný  s  dotazníkom 

spokojnosti a konzultáciou o výbere krmiva. Podmienky udelenia osobitného súhlasu sú 

obsiahnuté v časti 6 týchto pravidiel. 



4.4. Za spotrebiteľa, ktorý sa zúčastňuje na tejto spotrebiteľskej akcii, sa považuje osoba, ktorá 
splnila všetky podmienky účasti na akcii uvedené v článku 4.3 vyššie. Len pri splnení všetkých 

podmienok stanovených v týchto pravidlách má spotrebiteľ nárok na vrátenie ceny akčného 

výrobku v rozsahu a za podmienok stanovených v týchto pravidlách. 

4.5. Uplatniť  nárok  na  vrátenie  peňazí  môže  spotrebiteľ  v  súlade  s  týmito  pravidlami  len 

jedenkrát  počas  termínu  konania  akcie.  Organizátor  vykonáva  automatizovanú  kontrolu 

duplicity a zhody registračných údajov v rozsahu: e‐mailová adresa, bankový účet, telefónne 

číslo . V prípade zistenia duplicity údajov v registráciách alebo podozrenia na duplicitu, budú 

obe registrácie vylúčené zo spotrebiteľskej akcie a spotrebitelia, u ktorých sa zistila duplicitná 

registrácia, nebudú oprávnení  zúčastniť  sa na  spotrebiteľskej akcii. Spotrebiteľ účasťou na 

spotrebiteľskej akcii potvrdzuje, že  je oboznámený s tým, že Organizátor a usporiadateľ sú 

oprávnení  kontrolovať  a  overovať  osobné  údaje  spotrebiteľa  za  účelom  ochrany majetku 

usporiadateľa  pri  realizovaní  akcie,  a to  na  základe  oprávneného  záujmu  posúdenia 

oprávnenosti  účasti  Spotrebiteľa  na  spotrebiteľskej  akcii  a kontaktovania  spotrebiteľa  za 

účelom  kontroly  a prípadného  vyžiadania  ďalších  údajov  potvrdzujúcich  totožnosť 

spotrebiteľa a splnenie podmienok účasti na spotrebiteľskej akcii. 

4.6. Usporiadateľ  ani  Organizátor  nenesú  zodpovednosť  za  nesprávne  doručenie  alebo 

nedoručenie  registrácie  prostredníctvom  webového  formulára,  ak  bolo  spôsobené 

technickou poruchou na strane tretích strán. 

5. VYHODNOTENIE  A  VRÁTENIE PEŇAZÍ 

5.1. Organizátor  vykoná  kontrolu  údajov  zadaných  spotrebiteľom  do  webového  formulára 

a pridelí účastníkovi akcie predbežné schválenie najneskôr do 5 kalendárnych dní. 

5.2. Organizátor následne vykoná kontrolu poštou doručenej zásielky. Posúdený bude skutočný 
obsah – druh granúl / krmiva a jeho celková vrátená hmotnosť.  

5.3. V prípade, že vrátená zásielka bude zodpovedať pravidlám tejto akcie a bude Organizátorom 

vyhodnotená ako platná, spotrebiteľ má nárok na vyššie uvedené vrátenie plnej ceny akčného 

výrobku zakúpeného v rámci akčného nákupu. 

5.4. V prípade, že bude vrátená zásielka nespĺňajúca pravidlá tejto akcie (čo do obsahu = iný druh 
granúl / krmiva, a objemu = množstvo menšie ako 75 % gramáže), spotrebiteľ nezíska nárok 

na vrátenie finančnej čiastky. 

5.5. O výsledku kontroly dodaného krmiva bude Organizátor informovať spotrebiteľa e‐mailom na 

adresu uvedenú v registračnom formulári do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia zásielky 

podľa bodu 4.3.5 podmienok. 

5.6. K odoslaniu finančnej čiastky na bankový účet uvedený spotrebiteľom vo webovom formulári 

dôjde do 20 kalendárnych dní od potvrdenia platnosti nároku.  

5.7. Spotrebiteľovi  nevzniká  nárok  na  vrátenie  zásielky,  ktorá  bola  v rámci  akcie  doručená 

Organizátorovi,  pretože  po  porušení  obalu  krmiva  nie  je  možné  zaručiť  jeho  integritu 

a vhodnosť  na  spotrebu.  Obsah  všetkých  zásielok  doručených  v rámci  tejto  akcie  bude 

Organizátorom bezpečne  zlikvidovaný v súlade  so všeobecne platnými predpismi. Účasťou 

v spotrebiteľskej akcii s týmto spotrebiteľ výslovne súhlasí. 

5.8. Pre  informáciu  a orientačné  účely  sú  nižšie  pre  spotrebiteľa  uvedené  akceptovateľné 

minimálne  hmotnosti  pre  prijatie  vrátenej  zásielky  a splnenie  podmienok  stanovených 

v týchto pravidlách pre každú veľkosť balenia: 

 

 



Referenčná tabuľka pre vrátenie výrobku Royal Canin  

Hmotnosť zakúpeného 
balenia (hmotnosť v Kg) 

75% hmotnosti zakúpeného balenia 
(hmotnosť v kg) 

0.3  0.23 

0.4  0.30 

0.5  0.38 

0.6  0.45 

0.8  0.60 

1.0  0.75 

1.5  1.13 

2.0  1.50 

2.5  1.88 

3.0  2.26 

3.5  2.63 

4.0  3.00 

 

6. ZÁSADY  SPRACOVANIA  OSOBNÝCH  ÚDAJOV:   

6.1. Tieto zásady spracúvania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) stanovujú zásady a podmienky 

spracúvania osobných údajov účastníkov (ďalej  len „Účastník“) akcie s názvom „GARANCIA 

SPOKOJNOSTI ALEBO VRÁTENIE PEŇAZÍ“ (ďalej len „Akcia“). 

6.2. Prevádzkovateľom osobných údajov Účastníkov poskytnutých na účely účasti v Akcii (ďalej len 

„Osobné údaje“), je spoločnosť Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o., IČO: 24663913, 

so  sídlom Michelská  1552/58, Michle  (Praha  4),  141  00  Praha,  zapísaná  do  obchodného 

registra  pod  sp.  zn.  C  164412  Mestským  súdom  v Prahe,  konajúca  prostredníctvom 

organizačnej zložky Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o., organizačná zložka, IČO: 46 

342  168,  so  sídlom  Hviezdoslavovo  námestie  7,  Bratislava  811  02,  Slovenská  republika, 

zapísanej  v Obchodnom  registri Okresného  súdu Bratislava  I, oddiel: Po,  vložka  č. 2007/B 

(ďalej len „Prevádzkovateľ“), pre ktorého osobné údaje ako sprostredkovateľ spracúva Digital 

One  s.r.o,  IČO:  04964641  so  sídlom  Smilova  337,  Zelené  Předměstí,  530  02  Pardubice, 

zapísaná  na  Krajskom  súde  v Hradci  Králové  pod  spisovou  značkou  C  36927  (ďalej  len 

„Sprostredkovateľ“). 

6.3. Osobné údaje spracúva Sprostredkovateľ: a) na účel uskutočnenia spotrebiteľskej akcie, a to 
vrátane  vrátenia  garantovanej  finančnej  čiastky  Účastníkom  alebo  posúdenia  prípadných 

reklamácií;  b)  ochrany  svojho  majetku  pri  realizovaní  spotrebiteľskej  akcie,  c)  na  účely 

priameho marketingu spočívajúceho v kontaktovaní Účastníka za účelom zistenia spokojnosti 

Účastníka  so  zakúpeným  výrobkom  Usporiadateľa.  Osobné  údaje  sa  spracúvajú  v tomto 

rozsahu:  (i) meno  a priezvisko;  (ii)  e‐mailová  adresa;  (iii)  telefónne  číslo;  (iv)  doručovacia 

poštová adresa; (v) číslo bankového účtu, (vi) údaje o nákupe, a (vii)  iné údaje uvedené vo 

webovom formulári. V prípade, že je potrebné overiť, či Účastník spĺňa podmienky účasti na 

Akcii, môžu byť v prípade potreby spracúvané ďalšie osobné údaje poskytnuté Účastníkom. 

Prevádzkovateľ  bude  osobné  údaje  spracúvať  aj  za  účelom  d)  plnenia  svojich  zákonných 

povinností vyplývajúcich mu z právnych predpisov  (napr.  zákon o účtovníctve), a v prípade 

udelenia  súhlasu  e)  aj  za účelom kontaktovania  s dotazníkom  spokojnosti  vrátane ponuky 

vhodného produktu. 

6.4. Spracúvanie osobných údajov na účely uvedené v odseku 3 písm. a) vyššie je zákonné, pretože 

je  nevyhnutné  na  plnenie  povinností  Sprostredkovateľa  voči  Účastníkom  podľa  týchto 



Pravidiel.  Právnym  základom  spracúvania  Osobných  údajov  je  tu  účel  plnenia  zmluvy 

stanovený v Pravidlách, ktorých je Účastník zmluvnou stranou (právny základ: článok 6 ods. 1 

písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 

sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej  len „GDPR“). 

Okrem toho  je spracúvanie osobných údajov na účel uvedený v bode 3 písm. b) a c) vyššie 

nevyhnutné  na  dosiahnutie  cieľov  vyplývajúcich  z oprávnených  záujmov  Prevádzkovateľa, 

medzi  ktoré  patria  i)  marketingové  účely  Prevádzkovateľa  a ii)  ochrana  majetku 

Prevádzkovateľa  pri  realizovaní  akcie  (právny  základ:  článok  6  ods.  1  písm.  f)  GDPR). 

Spracúvanie  údajov  na  účely  uvedené  v odseku  3  písm.  d)  vyššie  je  zákonné,  pretože  je 

nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (právny základ: článok 6 ods. 

1 písm. c) GDPR). Spracúvanie údajov na účely uvedené v odseku 3 písm. e) vyššie je zákonné 

v prípade, že ste s takýmto spracúvaním udelili svoj súhlas  (právny základ:  článok 6 ods. 1 

písm. a) GDPR). 

6.5. Osobné  údaje  nebudú  podliehať  rozhodnutiam  urobeným  výlučne  na  základe 

automatizovaného spracúvania, a to vrátane profilovania. 

6.6. Ak sa osobné údaje spracúvajú v súvislosti s účasťou Účastníka na Akcii, budú Osobné údaje 
spracúvané počas  celého obdobia účasti na Akcii. Po ukončení účasti budú Osobné údaje 

uchovávané  v  nevyhnutnom  rozsahu  do  času  premlčania  občianskoprávnych  nárokov  a 

daňových záväzkov/pohľadávok súvisiacich s plnením povinností v rámci Akcie, najneskôr však 

do dvoch rokov od vrátenia finančných prostriedkov podľa pravidiel Akcie alebo do ukončenia 

účasti Účastníka na Akcii, ak právne predpisy neupravujú inú dobu spracúvania (napr. zákon 

o účtovníctve).  V prípade  poskytnutia  súhlasu  budú  osobné  údaje  spracúvané  do  jeho 

odvolania, najdlhšie po dobu 2 rokov od jeho udelenia. 

6.7. Príjemcami Osobných údajov môžu byť okrem  iného: externí poskytovatelia  služieb  (napr. 

poskytovatelia IT služieb, call centrá), účtovníci a audítori, kuriéri, právnici, správne orgány a 

súdy. 

6.8. V zmysle príslušných právnych predpisov má Účastník právo požadovať od Prevádzkovateľa 

prístup k svojim údajom, ako aj právo požadovať ich zmenu, opravu, vymazanie, obmedzenie 

ich spracovania a tiež právo na  ich prenos. Účastník môže uplatniť svoje práva písomne na 

tejto e‐mailovej adrese: Info.sk@royalcanin.com. V prípade, že osobné údaje spracúvame na 

základe Vášho súhlasu, tak súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na 

zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

6.9. Ďalej má Účastník právo vzniesť námietku proti spracúvaniu na účely uvedené v bode 3 písm. 

b) písomne na túto e‐mailovú adresu: Info.sk@royalcanin.com.  

6.10. Poskytnutie osobných údajov nie je povinné, avšak bez ich poskytnutia nebude môcť 

Prevádzkovateľ  plniť  svoje  povinnosti,  ako  napríklad  posúdiť  oprávnenosť  účasti 

na spotrebiteľskej akcii  či vrátiť  finančnú  čiastku v rámci  spotrebiteľskej akcie. Poskytnutie 

súhlasu so spracúvaním osobných údajov je vždy dobrovoľné. 

6.11. V  súvislosti  so  spracúvaním  Osobných  údajov  má  Účastník  právo  podať  sťažnosť 

dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom 

Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e‐mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 

6.12. Tieto Zásady sú k dispozícii v elektronickej verzii a možno si ich bezplatne stiahnuť do 

koncového zariadenia Účastníka z tejto webovej stránky https://my.royalcanin.sk/spokojnost. 

Pravidlá sú k dispozícii aj v sídle Prevádzkovateľa. 

6.13. Tieto  Zásady  nadobúdajú  platnosť  a  účinnosť  ich  zverejnením.  Zmeny  a  doplnenia 

týchto Zásad nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. 



7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1. Usporiadateľ  si  vyhradzuje právo  vylúčiť  zo  spotrebiteľskej  akcie  spotrebiteľa,  ktorý  sa na 
spotrebiteľskej  akcii  dopustí  podvodného  alebo  inak  nekalého  konania,  alebo  ktorého 

Organizátor z takéhoto konania účastníka dôvodne podozrieva. 

7.2. Usporiadateľ  si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá  spotrebiteľskej akcie a  je  tiež oprávnený 

upraviť trvanie spotrebiteľskej akcie alebo ju bez náhrady zrušiť.  

7.3. V prípade, že medzi Organizátorom a spotrebiteľom vznikne v súvislosti so spotrebiteľskou 

akciou spotrebiteľský spor, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ 

podať  návrh  na  mimosúdne  riešenie  takéhoto  sporu  určenému  subjektu  mimosúdneho 

riešenia  spotrebiteľských  sporov.  Subjektom  alternatívneho  riešenia  sporu  je  Slovenská 

obchodná  inšpekcia,  so  sídlom:  Bajkalská  21/A,  827  99  Bratislava,  internetová  adresa: 

https://www.soi.sk/sk/alternativne‐riesenie‐spotrebitelskych‐sporov.soi,  alebo  iná  osoba, 

ktorá  je  zapísaná  v  zozname  subjektov  alternatívneho  riešenia  sporov,  ktorý  vedie 

Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej  republiky,  a  ktorú  spotrebiteľ môže  nájsť  na  tejto 

adrese:  https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana‐spotrebitela/alternativne‐riesenie‐

spotrebitelskych‐sporov‐1/zoznam‐subjektov‐alternativneho‐riesenia‐spotrebitelskych‐

sporov‐1. Spotrebiteľ môže využiť aj platformu pre riešenie sporov online zriadenú Európskou 

komisiou  na  adrese  https://esc‐sr.sk/.  Európske  spotrebiteľské  centrum  v  Slovenskej 

republiky, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, e‐mail: ECCNET‐SK@ec.europa.eu, 

ktorá  je  kontaktným  miestom  podľa  nariadenia  Európskeho  parlamentu  a  Rady  (EÚ)  č. 

524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) 

č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online). 

 

7.4. Usporiadateľ  je  prevádzkovateľom  osobných  údajov  spotrebiteľov,  ktorí  sa  zúčastňujú  na 

spotrebiteľskej  akcii,  a  vyhlasuje,  že  všetky  údaje  sú  spracované  a  chránené  v  súlade  s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ďalej len 

„GDPR“), podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a iných platných právnych 

predpisov. 

7.5. Tieto pravidlá sú k dispozícii v elektronickej podobe a je možné si ich bezplatne stiahnuť do 

koncového zariadenia spotrebiteľa z tejto webovej stránky 

https://my.royalcanin.sk/spokojnost vo formáte PDF. Pravidlá sú k dispozícii aj v sídle 

Organizátora. 

 

7.6. Tieto  pravidlá  sú  platné  a  účinné  ich  zverejnením.  Zmeny  a  doplnenia  týchto  pravidiel 

nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. 

 


