Kolesománia
spotrebiteľská súťaž
realizovaná v predajniach COOP Jednota
v termíne od 23.5. 2019 do 19.6. 2019
(ďalej len „súťaž“)
Oficiálne pravidlá súťaže
1. Usporiadateľ
Usporiadateľom súťaže je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25,
Bratislava (ďalej len „Usporiadateľ”).
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2. Spôsobilosť
Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym
rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená.
3. Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 23.5. 2019 do 19.6. 2019.
4. Ako možno vyhrať
Podmienkou súťaže je:
- zakúpiť v termíne súťaže (od 23.5. 2019 do 19.6. 2019) akýkoľvek tovar, v ktorejkoľvek predajni
COOP Jednota, v hodnote minimálne 20,- € (ďalej len „minimálna hodnota“). Po splnení tejto
podmienky pokladníčka v predajni pri vyúčtovaní nákupu automaticky odovzdá zákazníkovi
stierateľný žreb, čím sa zákazník stáva účastníkom tejto súťaže. V prípade, ak zákazník zrealizoval
nákup v hodnote rovnajúcej sa najmenej dvojnásobku stanovenej minimálnej hodnoty, napr. 40,- €,
pokladníčka odovzdá tomuto zákazníkovi 2 ks stierateľných žrebov, pokiaľ je hodnota nákupu
najmenej trojnásobok stanovenej minimálnej hodnoty, napr. 60,- €, pokladníčka odovzdá tomuto
zákazníkovi 3 ks stierateľných žrebov a pod.. Po zotretí stierateľnej plochy na pridelenom žrebe
účastník tejto súťaže zistí, či získava okamžitú výhru, alebo či postupuje do záverečného žrebovania.
Pokiaľ účastník tejto súťaže získa okamžitú výhru, ktorej názov je uvedený v stierateľnom políčku
prideleného žrebu, môže si túto výhru vybrať iba v predajni, v ktorej žreb získal. Ak však účastník
tejto súťaže získa žreb s textom „postup do záverečného žrebovania“ a má záujem zúčastniť sa tohto
záverečného žrebovania, je povinný správne a čitateľne vyplniť údaje na rube žrebu (meno,
priezvisko, adresa a podpis) a takto vyplnený žreb vhodiť do označeného boxu určeného pre účely
tejto súťaže, ktorý sa nachádza v každej predajni COOP Jednota.
5. Výhry
Pre účely tejto súťaže Usporiadateľ zabezpečil nasledovné okamžité výhry:
Okamžité výhry (v celkovom počte 148 320 ks):
-

Kláštorná kalcia sýtená 1,5L
Kodak LED + 3xAAA
Rybacia nátierka AL 100g*
Orbit Peppermint dražé14g
tyčinka YES Soľ + čokoláda 35g
BEBE dobré ráno kakao 50g
JAR 450ml Lemon
Zlatý Bažant 10% plech 0,5L

24 720 ks
4 120 ks
16 480 ks
16 480 ks
16 480 ks
28 840 ks
24 720 ks
16 480 ks

*(Nátierka zo sumčeka 100 g alebo Nátierka zo sumčeka so zeleninou 100 g)
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Výhry v záverečnom žrebovaní (v celkovom počte 205 ks):
3 x osobný automobil Toyota RAV 4 Hybrid
40 x e-bicykel Specialized (VADO MEN 2.0 alebo VADO WMN 2.0)
206 x bicykel Specialized (CROSSTRAIL MECH DISC INT)
6. Žrebovanie výhier
Záverečné žrebovanie výhier sa uskutoční najneskôr do 30.8.2019, na jednotlivých ústrediach
spotrebných družstiev COOP Jednota a v spol. OPTIMA Nitra, zo súťažných žrebov vhodených do
súťažných boxov zo všetkých predajní každej príslušnej COOP Jednoty. Do žrebovania budú zaradené
len platné súťažné žreby, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v bode 4. týchto pravidiel. Zoznam
výhercov bude zverejnený na stránke www.coop.sk najneskôr od 30.8.2019.
7. Účastníci
Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu,
okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle §
845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani
prostredníctvom súdu.
8. Chyby a poškodenia
V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži
Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.
9. Ak je výherca neplnoletý
Ak je výherca neplnoletý, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného
zástupcu, opatrovníka alebo splnomocneného zástupcu.
10. Odovzdanie výhier
Výhry budú odovzdané len tým účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia
podmienky v nich stanovené a ich nárok bude Usporiadateľom potvrdený. V prípade sporu o
platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže, je rozhodujúce rozhodnutie Usporiadateľa.
Okamžité výhry budú jednotlivým výhercom odovzdávané iba v predajniach COOP Jednota, kde žreb
získali na základe odovzdaného platného výherného žrebu, označeného symbolom okamžitej výhry,
ktorej názov je uvedený v stierateľnom políčku prideleného žrebu a po predložení pokladničného
bloku, na základe ktorého získal výherný žreb. Okamžité výhry je možné vyzdvihnúť iba v termíne
súťaže, teda najneskôr do 19.6.2019 a iba v predajni, kde bol žreb vydaný. Výhry zo záverečného
žrebovania budú doručené jednotlivým výhercom na ich adresu uvedenú na stierateľnom žrebe,
ktorý je označený symbolom „postup do záverečného žrebovania“, alebo odovzdané osobne
najneskôr do 30.9.2019. Pri odovzdaní výhier zo záverečného žrebovania bude s príslušným
výhercom spísaný Preberací protokol, na ktorom výherca svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry,
ktorú získal v záverečnom žrebovaní.
11. Daň z výhry
Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný
zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom
priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry. Usporiadateľ, ako organizátor súťaže
má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH),
ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry.
12. Osobné údaje
Súťažiaci, po vyplnení svojich osobných údajov a svojím podpisom na žrebe, ktorý obdrží v zmysle
bodu 4 týchto oficiálnych pravidiel súťaže berie na vedomie, že poskytnutím svojich osobných údajov
na žrebe sa zapája do súťaže „Kolesománia“ ako aj to, že jeho osobné údaje budú spracúvané za
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účelom zabezpečenia priebehu súťaže, že právnym základom ich spracúvania je predzmluvný vzťah a
v prípade výhry zmluvný vzťah. Zároveň svojím podpisom na žrebe súťažiaci prehlasuje, že sa pred
zapojením do súťaže oboznámil s nasledovnými informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov,
ako aj s nasledovnými jeho právami v zmysle platných právnych predpisov: 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, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Dr,
vložka číslo: 218/B v postavení organizátora súťaže. Zodpovedná osoba – kontakt: + 421908770553
alebo dpo@coop.sk. Účel spracúvania osobných údajov: Účasť v súťaži; poskytnutie osobných údajov
dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely identifikovania výhercu súťaže a
odovzdania výhry. Právny základ spracúvania osobných údajov: Predzmluvný vzťah s dotknutou
osobou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. b)
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Právny základ výhercov súťaže: Uzavretie zmluvy
s dotknutou osobou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1
písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kategórie osobných údajov: Meno,
priezvisko, bydlisko alebo adresa na doručovanie, e-mail, telefónne číslo. Doba uchovávania
osobných údajov: Po uplynutí súťaže, t.j. po odovzdaní všetkých výhier. Osobné údaje výhercov
súťaže budú uchovávané pre účely daňové, účtovné a registratúrne v zmysle platných právnych
predpisov. Kategória príjemcov osobných údajov: Za účelom realizácie súťaže, získavajú osobné údaje
súťažiacich jednotlivé spotrebné družstvá na Slovensku, prostredníctvom vyplnených žrebov v zmysle
bodu 4. týchto oficiálnych pravidiel a na základe zmluvného sprostredkovateľského vzťahu ich
poskytujú organizátorovi súťaže. Poskytovateľ poskytuje osobné údaje ďalšiemu zmluvnému
sprostredkovateľovi – L.K. Permanent, spol s r.o., Hattalova č.12, 831 03 Bratislava, IČO: 31 352 782
za účelom doručovania výhier výhercom súťaže. Do procesu realizácie súťaže je zapojená aj
spoločnosť OPTIMA, a.s., Železničiarska 8,949 73 Nitra, IČO: 31 428 835, ktorá nepracuje s osobnými
údajmi, t.j. spoločnosť len zozbiera žreby, bez zámeru ich ďalšieho systematického spracovávania v
informačnom systéme a po vykonanom žrebovaní organizátorom súťaže zabezpečí likvidáciu –
spálenie všetkých žrebov, okrem výherných. Osobné údaje na výherných žreboch organizátor súťaže
spracúva v zmysle vyššie uvedeného účelu spracúvania osobných údajov. Práva účastníka súťaže v
postavení dotknutej osoby:
- 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 pokiaľ to neodporuje účelu ich spracúvania a platným právnym
predpisom
- 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 ho 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 email: statny.dozor@pdp.gov.sk

3

13. Umiestnenie pravidiel
Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú zákazníkom k dispozícií v každej predajni COOP Jednota a zároveň
sú uverejnené na www.coop.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou
v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.

V Bratislave, dňa 23.5.2019
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