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Úplné znenie  
Pravidiel kampane: Prajeme rozprávkovú chuť 

(ďalej len „Pravidlá“) 
 
 
Zmyslom týchto Pravidiel je úplná úprava podmienok kampane „Prajeme rozprávkovú chuť“ (ďalej 
len „Kampaň“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje Kampaň vo vzťahu 
k jej účastníkom na území Slovenskej republiky. 
 
Výňatky z týchto Pravidiel či skrátené pravidlá Kampane uvedené na reklamných a propagačných 
materiáloch majú len informatívny charakter a nie sú právne záväznými pravidlami tejto Kampane. 
 
Organizátor Kampane 
Organizátorom Kampane je:  COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo 
Sídlo:     Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, Slovenská republika 
IČO:     35 697 547 
IČ DPH:     SK 2020324350 
Zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, 

oddiel Dr, vl. č. 218/B 
(ďalej len „COOP“) 
 
 
Termín Kampane 
Kampaň prebieha v období od 5.2.2023 00:00:01 hod. do 31.3.2023 23:59:59 hod. alebo kým dôjde k 
úplnému vyčerpaniu zásob tovaru poskytovaných v rámci Kampane (ďalej len „Termín Kampane“). 
COOP si vyhradzuje právo zmeniť Termín Kampane, či Kampaň predčasne ukončiť. 
 
Princíp Kampane, Benefit 
Účelom Kampane je poskytnúť každému účastníkovi Kampane, ktorý splní podmienky na získanie 
benefitu stanové v týchto Pravidlách, benefit v podobe 50% zľavy na vybrané produkty v kampani 
(ďalej len „Benefit“). Benefit si môže zákazník uplatniť v predajniach COOP Jednota, prevádzkovaných 
COOP Jednotami, spotrebnými družstvami na Slovensku v postavení franšízantov a súčasne členov 
COOPu aj ako ich franšízora (ďalej len „Predajne“ a ďalej len „Členovia“). 
 
Účastníci Kampane, podmienky poskytnutia Benefitu 
Kampane sa môže zúčastniť každá fyzická osoba (zákazník), ktorá splní tieto podmienky: 

1) Počas trvania Kampane zakúpi v Predajni tovar v hodnote min. 25 EUR (dvadsaťpäť eur)  
 

Benefit bude poskytnutý každému účastníkovi, ktorý splní vyššie uvedené podmienky účasti 
v Kampani. Za podmienky, že pri každej jednotlivej platbe budú splnené podmienky pre poskytnutie 
Benefitu, je možné Benefit jednému účastníkovi poskytnúť aj opakovane. Účastník však nemá právo 
na poskytnutie opakovaného Benefitu za každý násobok, o ktorý jednotlivá platba prekročí 
minimálnu výšku platby, t.j. v rámci jednej platby môže účastník získať vždy iba jeden Benefit (napr. 
aj pri nákupe za 50 Eur jeden benefit).  
 
Poskytnutie Benefitu vo vzťahu k účastníkovi zabezpečujú Členovia. 
 
Spôsob získania Benefitu 
 
Pre získanie Benefitu v Predajni bude účastník povinný: 
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1) zakúpiť v Predajni COOP Jednota tovar v hodnote minimálne 25 EUR (dvadsaťpäť eur), na základe 
čoho zákazník získa priamo v Predajni voucher na 50% zľavu na nákup vybraných tovarov: 

 

EAN Značka Názov

Doporučen

á MOO cena 

s DPH

Akciová 

cena pre 

zákazníka s 

DPH

zľava pre 

zákazníka 
zľava v €

3800161837463 NOIS Pohár s figúrkou Mickey Tritan 250 ml 9,98 € 4,99 € -50,00% 4,99 €

3800161837470 NOIS Pohár s figúrkou Minie Tritan 250 ml 9,98 € 4,99 € -50,00% 4,99 €

3800161837487 NOIS Pohár s figúrkou Donald Tritan 250 ml 9,98 € 4,99 € -50,00% 4,99 €

3800161837494 NOIS Pohár s figúrkou Pluto Tritan 250 ml 9,98 € 4,99 € -50,00% 4,99 €

3800161837500 NOIS Pohár s figúrkou Anna Tritan 250 ml 9,98 € 4,99 € -50,00% 4,99 €

3800161837517 NOIS Pohár s figúrkou Elsa Tritan 250 ml 9,98 € 4,99 € -50,00% 4,99 €

3800161837524 NOIS Pohár s figúrkou Olaf Tritan 250 ml 9,98 € 4,99 €          -50,00% 4,99 €

3800161837531 NOIS Pohár s figúrkou Sven Tritan 250 ml 9,98 € 4,99 €          -50,00% 4,99 €

3800161840197 NOIS Detský riad Mickey 11,98 € 5,99 €          -50,00% 5,99 €

3800161840180 NOIS Detský riad Minie 11,98 € 5,99 €          -50,00% 5,99 €

3800161840593 NOIS Detský riad Frozen 11,98 € 5,99 €          -50,00% 5,99 €

3800161840203 NOIS Detský riad Spiderman 11,98 € 5,99 €          -50,00% 5,99 €

3800161840609 NOIS Detský riad Dragonani - červený 11,98 € 5,99 €          -50,00% 5,99 €

3800161828119 NOIS Detský riad Dragonina - ružový 11,98 € 5,99 €          -50,00% 5,99 €

Informácie pre zákazníka

 
 
Voucher bude možné uplatniť na nákup v Predajni podľa voľby účastníka, a to najneskôr do 31.3.2023 
alebo do vyčerpania zásob tovaru. V rámci Kampane si môžu účastníci uplatniť najviac 150 000 
(jednostopäťdesiattisíc) voucherov. V prípade chybného vydania väčšieho poštu voucherov platí, že 
uplatnených môže byť len prvých 150 000 (jednostopäťdesiattisíc) voucherov, pričom uplatnením 
posledného z uvedeného počtu voucherov zaniká platnosť ostatných, doposiaľ neuplatnených 
voucherov. 
 
Súhlas s Pravidlami, ochrana osobných údajov 
Účasťou v Kampani vyjadruje účastník súhlas s Pravidlami Kampane a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 
Osobné údaje účastníkov Kampane budú spracované len za účelom účasti v Kampani, odovzdania 
a uplatnenia Benefitov, prípadne výkonu a obhajoby práv a právnych nárokov COOPu a následne aj 
Členov. 
Spracovanie osobných údajov na uvedené účely je založené na právnom titule oprávneného záujmu 
podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“). 
Ak účastník udelí aj samostatný súhlas so spracovaním osobných údajov, jeho kontaktné údaje budú 
spracované za účelom marketingovej komunikácie, t. j. za účelom ponúkania tovarov, služieb a 
prieskumov trhu, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách a iných aktivitách COOPu, 
resp. jeho Členov, a to po dobu záujmu účastníka o zasielanie takýchto správ. Právnym titulom v 
takomto prípade je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 
Osobné údaje budú za vyššie špecifikovanými účelmi spracovávané iba Členom, ktorému účastník 
udelí touto formou svoj súhlas, prípadne COOPu, ak ten obdrží na tento účel od príslušného Člena 
oprávnenie. 
Spracovávané budú nasledujúce osobné údaje: 
1) Pre marketingovú komunikáciu: emailová adresa účastníka, ak takú účastník príslušnému Členovi 

poskytne. 
Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín, ani nebudú poskytnuté medzinárodným 
organizáciám. 
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Kategórie možných príjemcov osobných údajov: Členovia, resp. COOP ak to bude nevyhnutné, za 
predpokladu predchádzajúcej úpravy týchto právnych vzťahov. 
Účastník berie na vedomie, že má práva vyplývajúce z GDPR, t. j. právo požadovať od Člena 
prevádzkujúceho Predajňu, v ktorej vykonal nákup podľa týchto Pravidiel, prístup k osobným údajom, 
ich opravu alebo vymazanie („právo byť zabudnutý“), právo odvolať súhlas so spracovaním osobných 
údajov (ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu), právo na obmedzenie spracovania, právo na 
prenos týchto údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. 
Účastník má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe 
oprávneného záujmu. 
Účastník spravidla neposkytuje žiadne nové osobné údaje, pretože údaje sú spracovávané Členom 
prevádzkujúcim Predajňu, v ktorej vykonal nákup podľa týchto Pravidiel v rámci iných účelov pre 
spracovanie odlišných od tejto Súťaže, ktoré sú však vzájomne zlučiteľné. 
Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu. 
Osobné údaje budú spracovávané vždy po dobu nevyhnutne nutnú k dosiahnutiu uvedených účelov 
spracovania, s prihliadnutím na požiadavky na archivačné lehoty na uchovávanie údajov stanovené 
právnymi predpismi, t. j. po dobu trvania Kampane, po dobu stanovenú zákonom o dani z príjmov (či 
ďalšími právnymi predpismi) a po dobu, v ktorej je možné podľa príslušných právnych predpisov 
uplatniť práva a nároky vyplývajúce z účasti v Kampani a z odovzdania a uplatnenia Benefitov, s 
prihliadnutím na premlčacie lehoty podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom 
znení.  
 
Spoločné ustanovenia 
Benefity nemožno vyplatiť v hotovosti, poprípade ich vymeniť za iné plnenie. COOP si vyhradzuje 
právo nahradiť deklarované Benefity inými benefitmi podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a 
meniť podmienky tejto Kampane počas termínu jej trvania. 
Na Benefit nie je právny nárok. Účasť v Kampani ani Benefity nie je možné vymáhať právnou cestou 
alebo požadovať alternatívne plnenie. 
COOP nezodpovedá za chyby Benefitov ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody 
spôsobené účastníkom v súvislosti s ich uplatnením. Reklamácia Benefitu je vylúčená. COOP 
neposkytuje záruku na Benefity. 
COOP si vyhradzuje právo vyradiť z Kampane tých účastníkov, ktorí porušili tieto Pravidlá, a ďalej 
účastníkov, ktorí sa v rámci Kampane nesprávajú fair play; účastníci v takom prípade nemajú nárok na 
žiadnu náhradu za vyradenie z Kampane. 
COOP si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Pravidlá či Kampaň zrušiť, a to bez udania dôvodu 
a stanovenia náhrady; zmena Pravidiel či zrušenie Kampane sú účinné okamihom zverejnenia 
informácie o zmene Pravidiel či zrušení Kampane na internetových stránkach COOP www.coop.sk. 
Úplné Pravidlá Kampane a ďalšie informácie o Kampani sú účastníkom k dispozícii na internetových 
stránkach COOP www.coop.sk. 
 
 
 

http://www.coop.sk/
http://www.coop.sk/
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