
Štatút reklamnej a propagačnej súťaže s názvom 

„Najlajkovanejšie domáce Vianoce“ 

(z 1.12.2022) 

 

 

1. Základné ustanovenia 

1.1 Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže s názvom „Najlajkovanejšie domáce Vianoce“ 

(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. 

1.4 Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súťaž je hrou v zmysle 

ustanovenia § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktorú organizuje organizátor 

a spoluorganizátor za podmienok a podľa pravidiel vyjadrených v tomto štatúte. 

 

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 1.12.2022 do 24.12.2022. 

4. Podmienky účasti a pravidlá súťaže 

4.1 Účastníkom súťaže môžu byť všetci užívatelia sociálnych sietí, ktorých účet na sociálnej 

sieti Facebook alebo Instagram bol založený v súlade s podmienkami týchto sociálnych 

sietí, ktorí majú trvalé bydlisko a doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky a 

splnili podmienky tejto súťaže.  

4.2 V prípade výhry neplnoletého účastníka je výhru oprávnený prevziať zákonný zástupca 

výhercu. Vyhlásenia uvedené v tomto štatúte a spojené s výhrou v súťaži vykonáva za 

neplnoletého výhercu jeho zákonný zástupca.   

4.3 Každý súťažiaci, ktorý sa zapojí do súťaže súhlasí s podmienkami a pravidlami podľa tohto 

štatútu súťaže. 

4.4 Na sociálnych sieťach Facebook a Instagram organizátora bude každý deň súťaže 

zverejnený post týkajúci sa Vianoc. V postoch zverejnených na sociálnych sieťach budú 

súťažiaci vyzývaní na konkrétnu činnosť napr. vkladanie komentárov, lajkovanie týchto 

postov. Z osôb reagujúcich na výzvu sa stávajú súťažiaci, z pomedzi ktorých vyberie 

organizátor v období trvania súťaže náhodným výberom výhercov. Organizátor vyberie na 

oboch sociálnych sieťach za obdobie trvania súťaže celkovo 65 výhercov. Výsledky súťaže 



a výhercovia budú uverejnení na sociálnych sieťach Instagram a Facebook, a to do 30 

pracovných dní od ukončenia súťaže.  

4.5 Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom 

pomere k organizátorovi alebo spoluorganizátorovi, ako aj osoby k takej osobe blízke 

v súlade s § 116 Občianskeho zákonníka. Ak sa preukáže, že výhercom súťaže je osoba 

vylúčená zo súťaže, takáto osoba nemá nárok na výhru, výhra jej nebude odovzdaná 

a prepadá v prospech náhradného výhercu.  

 

5. Výhra 

5.1 Výhrami sú:  

60 x stavebnica Lego  

5 x poukážka na nákup v predajniach COOP Jednoty vo výške 100 € 

5.2 Výhry v tejto súťaži neprevyšujú sumu 350 EUR  a sú v zmysle§ 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 

zákona o dani z príjmov oslobodené od dane z príjmov.  

 

6. Odovzdanie výhry 

6.1 Výherca výhry bude kontaktovaný organizátorom a/alebo spoluorganizátorom za účelom 

odovzdania výhry, pričom je povinný poskytnúť organizátorovi a/alebo 

spoluorganizátorovi potrebnú súčinnosť. 

6.2 Výhry bude organizátor doručovať výhercom poštou/kuriérom na náklady organizátora.  

Nákupnú poukážku je potrebné uplatniť si v čase platnosti poukážky v ktorejkoľvek 

predajni COOP Jednota na Slovensku; čas platnosti poukážky je uvedený na poukážke.  

6.3 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. 

6.4 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. 

6.5 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) (ďalej 

aj „GDPR“) 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 (ďalej len „účastník“) 

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: meno, priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, mesto, e-mail, 

telefónne číslo. 

Doba uchovania osobných údajov: 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. 

Zapojením sa do súťaže a poskytnutím osobných údajov účastník vstupuje s organizátorom 

a/alebo spoluorganizátorom do vzťahu obdobného zmluvnému vzťahu, ktorý tvorí právny 

základ pre spracúvanie osobných údajov účastníka na účely organizovania súťaže, zverejnenie 

výsledkov a pre doručenie výhry. Poskytnutie osobných údajov zo strany účastníka a ich 

spracúvanie organizátorom a/alebo spoluorganizátorom je zo strany účastníka dobrovoľné. 

Účastník ma právo na prístup a informáciu o svojich osobných údajoch, právo na poskytnutie 

kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako 

osobné údaje účastníka prevádzkovateľ používa a spracúva.  

Účastník má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, právo na 

obmedzenie spracúvania údajov s výnimkou povinných údajov, ako aj právo dosiahnuť u 

prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov.  

Účastník má právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v nasledovných  

prípadoch 

- ak namieta správnosť svojich osobných údajov, 
- ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a účastník nežiada ich vymazanie, ale 

žiada obmedzenie ich použitia, 
- ak už prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebuje 

ich účastník na uplatnenie svojho nároku alebo 
- účastník namieta proti spracúvaniu svojich osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona 

č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, až do overenia, či oprávnené dôvody na 

strane prevádzkovateľa  prevažujú nad oprávnenými dôvodmi účastníka. 

Účastník má právo požiadať prevádzkovateľa o výmaz svojich osobných údajov, ak sa 

vyskytne niektorý z týchto dôvodov: 

- osobné údaje účastníka už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli od účastníka získané 

alebo spracúvané, 
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- účastník odvolal svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa § 13 ods. 1 

písm. a) a § 16 ods. 2. písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a 

prevádzkovateľ už neeviduje iný právny základ na ich spracovanie, 

- účastník  namietne spracúvanie svojich osobných údajov podľa § 27 ods. 1 alebo § 27 

ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, 

- preukáže sa, že osobné údaje účastníka sú spracúvajú nezákonne, 

- ak ide o (zákonné) dôvody pre výmaz alebo 

- boli osobné údaje získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa 

článku 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.  

Prevádzkovateľ v týchto prípadoch osobné údaje účastníka vymaže a súčasne v rámci svojich 

technických možnosti prijme primerané bezpečnostné opatrenia na účel informovania tretích 

osôb spracúvajúcich osobné údaje účastníka o tom, že tento žiada výmaz svojich osobných 

údajov, ich kópii alebo odpisov. 

 

Účastník má právo získať od prevádzkovateľa v štruktúrovanom, bežnom a strojovom 

čitateľnom formáte svoje osobné údaje, ktoré nám poskytol a právo preniesť tieto osobné údaje 

ak je to technicky možné, ďalšiemu prevádzkovateľovi v prípade, ak: 

- sa osobné údaje účastníka spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) 

alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov, a ak 

- sa spracúvanie osobných údajov účastníka vykonáva automatizovanými prostriedkami.    

Účastník má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, ktoré je založené na 

legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak prevádzkovateľ nemá 

presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na ich spracúvanie a účastník podá námietku, 

prevádzkovateľ nebude osobné údaje účastníka ďalej spracúvať. 

 

Účastník má právo odvolať súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas môže 

účastník odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený, elektronicky alebo písomne 

na adresu organizátora. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 

údajov účastníka, ktoré prevádzkovateľ na jeho základe o účastníkovi spracúval.  

 

Účastník môže podať podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 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. Osobitné ustanovenia 

8.1 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. 

8.2 Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú 

v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou. 
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8.3 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. 

8.4 Organizátor nezodpovedá za nedodanie výhry prostredníctvom pošty alebo kuriéra 

z dôvodov na strane pošty alebo kuriéra, za uvedenie nesprávnych alebo neúplných 

informácií účastníkom súťaže, alebo za akékoľvek technické problémy či poruchy 

vzniknuté v priebehu súťaže.  

8.5 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. 

8.6 Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej 

trvania na internetovej stránke organizátora https://coop.sk/sk/vianocna-spotrebitelska-

sutaz-2022.  
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