Štatút reklamnej a propagačnej súťaže s názvom
„Malí Výletníci“
1. Základné ustanovenia
1.1
Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže s názvom „Malí Výletníci“ (ďalej len
„súťaž“) je spoločnosť COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom Bajkalská 25,
827 18 Bratislava, IČO: 35 697 547, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Dr, vložka číslo: 218/B (ďalej aj len ako „organizátor“).
1.2
Spoluorganizátorom súťaže, ktorý zabezpečuje realizáciu súťaže, je spoločnosť JandL,
marketing a reklama, s.r.o., so sídlom Štefánikova 6, 811 05 Bratislava, IČO: 31 356 036,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 5554/B
(ďalej aj len ako „spoluorganizátor“).
1.3
Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá účasti na súťaži, získania výhier a
odovzdania výhier.
2. Účel súťaže
Účelom súťaže je zvyšovanie povedomia o značke, službách a tovaroch organizátora súťaže a
maloobchodného reťazca COOP Jednota.
3. Trvanie súťaže
Súťaž je realizovaná na celom území Slovenskej republiky a do súťaže sa je možné zapojiť od
1.8.2021 do 31.10.2021.
4. Podmienky účasti a pravidlá súťaže
4.1
Každý súťažiaci, ktorý sa chce zapojiť do súťaže musí prejaviť súhlas s podmienkami a
pravidlami podľa tohto štatútu súťaže.
4.2
Do súťaže sa možno zapojiť prostredníctvom mobilnej aplikácie „Coop Jednota – Malí
výletníci“
4.3

Do žrebovania je zaradený každý súťažiaci, ktorý:
a) v období od 1.8.2021 do 31.10.2021 v mobilnej aplikácii „Coop Jednota– Malí
výletníci“ naskenuje všetky nálepky z nálepkového albumu,
b) vyplní kontaktné osobné údaje.

4.4
Výhru získava súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný organizátorom; žrebovanie bude
elektronické. Organizátor bude žrebovať 800 výhercov.
5. Výhra
5.1

Výhrami sú:
160 x LEGO Duplo Tržnica Farmárov
160 x LEGO City Smetiarske auto
160 x LEGO Friends Olivia a jej špeciálne vozidlo
160 x LEGO Creator Oranžové pretekárske auto
160 x LEGO Technic Únikové nákladné auto

5.2
Výhra je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i)
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhra do hodnoty
neprevyšujúcej 350 EUR je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov

oslobodená od dane. Pri výhrach, ktoré presahujú sumu 350 eur (tristopäťdesiat eur), sa do
základu dane daňovníka zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu.
6. Odovzdanie výhry
6.1
Výherca výhry bude kontaktovaný organizátorom/spoluorganizátorom za účelom
odovzdania výhry.
6.2
V prípade, ak výherca nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry v lehote sedem (7) dní,
prípadne v inej lehote určenej organizátorom súťaže sa nevyjadrí alebo sa ho nepodarí
skontaktovať, tak nárok súťažiaceho na výhru zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel. Výherca
stráca takýto nárok aj v prípade, ak sa výhru nepodarilo výhercovi doručiť. Organizátor je
oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu až do vyčerpania výhier.
6.3
Výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť, a to na
účely realizácie práv a/alebo plnenia povinností podľa tohto štatútu súťaže. Organizátor súťaže
si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o splnení podmienok podľa tohto štatútu
súťaže a výhre pre výhercu.
6.4
Žiadnu z výhier nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť alebo inú výhru, alebo za
iné tovary alebo služby organizátora, spoluorganizátora alebo akejkoľvek tretej osoby.
7. Osobné údaje a informácie
podľa 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) a
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
organizátor súťaže informuje účastníka súťaže ako dotknutú osobu v súlade so zásadami
ochrany osobných údajov nasledovne:
Prevádzkovateľ osobných údajov:
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava,
IČO: 35 697 547, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr,
vložka číslo: 218/B v postavení organizátora súťaže
Zodpovedná osoba – kontakt: + 421 908 770 553 alebo dpo@coop.sk
Účel spracúvania: účasť v súťaži; poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je
požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely identifikovania výhercu a odovzdania výhry.
Právny základ spracúvania účastníkov: predzmluvný vzťah dotknutej osoby podľa čl. 6 ods.
1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
Právny základ výhercov: spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy čl. 6 ods. 1 písm. b)
všeobecného nariadenia o ochrane údajov,.
Kategórie osobných údajov: e-mail
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: prevádzkovateľ je oprávnený použiť osobné údaje na
spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami, ktorými je marketingová komunikácia
prevádzkovateľa
Doba uchovania osobných údajov: jeden kalendárny mesiac po odovzdaní výhier; údaje
výhercov uchováva prevádzkovateľ pre účely daňové, účtovné a archivačné v zmysle platných
právnych predpisov

Kategória príjemcov osobných údajov: prevádzkovateľ poskytne údaje sprostredkovateľovi
spoločnosti JandL, marketing a reklama, s.r.o., so sídlom Štefánikova 6, 811 05 Bratislava,
IČO: 31 356 036, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 5554/B pre účely realizácie súťaže
Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín
Účastník má právo požadovať od prevádzkovateľa informácie týkajúce sa jeho osobných
údajov. Údaje sa poskytujú bezplatne elektronicky pokiaľ účastník nepožiada o iný spôsob;
prevádzkovateľ môže účtovať za ďalšie kópie primeraný poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom.
Účastník má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, právo na
obmedzenie spracúvania údajov, ako aj právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného
odkladu vymazanie osobných údajov.
Účastník má právo kedykoľvek získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ktoré poskytol
prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ma
právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
Účastník má právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému
prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé
dôsledky na práva a slobody iných.
Účastník má právo, ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu,
kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto
marketingu.
Účastník môže podať podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov, ak má za to, že došlo spracúvaním údajov k porušeniu práv účastníka na:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
tel.: +421 /2/ 3231 32220
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
8. Súvisiace práva
8.1
Každý súťažiaci prihlásením sa do súťaže, zároveň udeľuje organizátorovi súťaže
bezodplatný súhlas (privolenie) podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na vytvorenie
záznamu osobnej povahy fotografie – z odovzdávania výhry, pričom túto fotografiu je
organizátor oprávnený použiť na propagáciu svojej činnosti verejne najmä na svojich
sociálnych sieťach, internete a je oprávnený takýto súhlas poskytnúť tretej osobe za účelom
propagácie značky alebo siete organizátora napr. prevádzkovateľovi predajne, ktorá
odovzdávala výhru; organizátor nie je povinný takúto fotografiu vyhotoviť ani použiť.
9. Osobitné ustanovenia
9.1 Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení
nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže svoj nárok na výhru
previesť na tretiu osobu.
9.2 Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti
s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.

9.3 Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi
údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím,
neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
9.4 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto
súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť,
prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž alebo tento štatút súťaže a jej pravidlá.
9.5 Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej trvania
na internetovej stránke organizátora https://www.nalepkovyalbum.sk.

