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Úplné pravidlá súťaže 

„Zasúťaž si v Tempe“ 

 
 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže „Zasúťaž 

si v Tempe!“ (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý 

úplne a záväzne upravuje podmienky tejto súťaže na internetových stránkach, informačnej 

linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu 

textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na materiáloch určených spotrebiteľom s 

textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá. Tieto úplné pravidlá môžu 

byť zmenené zo strany Usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 

 
1. Usporiadateľ súťaže 

Usporiadateľom súťaže je COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo, so sídlom ul. 

Hviezdoslavova 12/3, 029 01 Námestovo, IČO: 00 693 804, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Žilina, oddiel: Dr. Vložka číslo: 38/L (ďalej len „Usporiadateľ“). 

 
2. Doba a miesto konania súťaže 

Súťaž sa uskutoční v období od 24.02.2023 do 05.03.2023 23:59:59 hod. (vrátane) (ďalej 

len „doba konania súťaže“) v prevádzkovej jednotke Usporiadateľa – COOP Jednota 

Tempo SUPERMARKET Námestovo, ktorá sa nachádza priamo v meste Námestovo 

(ďalej len „miesto konania súťaže“).  

 
3. Účastníci súťaže 

Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba, spotrebiteľ, staršia ako 18 rokov, ktorej 

spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená , ak 

splní aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej len „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“) . 

 
4. Podmienky účasti v súťaži 

4.1 Podmienkou účasti v súťaži je: 

a) uskutočniť nákup akéhokoľvek tovaru v hodnote minimálne 5,- EUR, počas doby 

konania súťaže, v mieste konania súťaže (ďalej len „súťažný nákup“), 
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b)  vyplniť kupón do zlosovania, ktorý účastník obdrží ku každému súťažnému 

nákupu pri  pokladni v rozsahu povinných údajov: meno a priezvisko, poštová adresa 

(ulica, číslo domu, mesto a PSČ), telefónne číslo, číslo pokladničného dokladu a 

vlastnoručný podpis. V prípade, ak by kupón z dôvodu technickej poruchy pokladňa 

nevydala, pokladníčka je povinná súťažiacemu zákazníkovi vytlačiť jeho kópiu, 

ktorou sa môže následne preukázať, príp. súťažiaci môže svoje kontaktné údaje 

napísať priamo na pokladničný doklad. 

 

c) vhodiť vyplnený kupón do zlosovania do označeného boxu určeného pre účely 

tejto súťaže, ktorý sa nachádza v mieste konania súťaže, t.j. v predajni 

Usporiadateľa počas doby konania súťaže.  

 
4.2 Súťaže sa môže súťažiaci zúčastniť opakovane, vždy však len s ďalším súťažným 

nákupom, ďalšou novou súťažnou účtenkou, t.j. na každý súťažný nákup musí byť 

vyplnený a vhodený samostatný pokladničný blok. 

 
4.3 Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami 

súťaže, nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z 

akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa 

podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená. 

4.4 Osoby konajúce v rozpore s pravidlami, dopúšťajúce sa nekalého konania, obchádzania 

pravidiel, poškodzovania tretích osôb alebo poskytovania nepravdivých informácií, budú 

bez náhrady vylúčené z účasti v súťaži. V prípade dôvodného podozrenia na podvodné 

alebo iné konanie súťažiaceho v rozpore s pravidlami je súťažiaci povinný preukázať, že 

konal v súlade s nimi. 

 
4.5 Zapojením sa do súťaže t.j. vhodením vyplneného kupónu do zlosovania do súťažného 

boxu vyjadruje súhlas s pravidlami súťaže. Svojím podpisom na žrebovacom lístku 

vyjadruje súťažiaci súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa týchto pravidiel 

súťaže. 
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5. Výhry 

 
V prípade riadneho zapojenia sa do súťaže a splnenia všetkých podmienok súťaže uvedených 

v týchto pravidlách súťaže môže súťažiaci vyhrať: 

 

1x mobilný telefón iPhone 14, Midnight black, 128GB  949,-EUR  

1x elektrická kolobežka Xiaomi Pro 2   521,30,-EUR 

20 x nákupná poukážka v sieti COOP Jednota Námestovo v hodnote 50,-EUR 

10 x darčekový kôš v hodnote 49,90-EUR 

10 x darčekový kôš v hodnote 39,90-EUR 

 

 
Celkovo sa v súťaží hrá o 46 výhier. 
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6. Vyhodnotenie súťaže - žrebovanie výhier 

Po skončení doby konania súťaže bude zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže v dobe jej 

konania platne zapojili (t.j. uskutočnili súťažný nákup, vyplnili a vhodili vyplnené kupóny 

do zlosovania do súťažných boxov) a dodržali tieto pravidlá, vyžrebovaný stanovený počet 

výhercov. Žrebovanie výhier sa uskutoční najneskôr do termínu 31.03.2023 v priestoroch 

sídla Usporiadateľa súťaže. Do žrebovania budú zaradené len platné kupóny do zlosovania, 

t.j. tie, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v bode 4. týchto pravidiel súťaže. Najskôr sa 

budú žrebovať darčekové koše v hodnote 39,90,-EUR a v hodnote 49,90,-EUR, nákupné 

poukážky v hodnote 50,-EUR, následne elektrická kolobežka v hodnote 521,30,-EUR a 

nakoniec mobilný telefón iPhone 14 Midnight black v celkovej výške 949,-EUR. Súťažiaci 

môže výhru vyhrať aj opakovane. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol. 

 
Výhercom príslušnej výhry je osoba spĺňajúca podmienky stanovené v týchto pravidlách 

súťaže, ktorá správne vyplnila žrebovací lístok a bola vyžrebovaná Usporiadateľom (ďalej 

len „výherca“). 

 
Zoznam výhercov (uvedením mena a prvého písmena priezviska a obce) bude zverejnený na 

webovej stránke www.jednotanamestovo.sk/sutaze, najneskôr do 31.03.2023. 

 
V prípade, že sa do súťaže v dobe jej konania platne zapojí menej účastníkov (popr. menej 

účastníkov splní podmienky na získanie výhry, alebo z iného dôvodu nedôjde k rozdeleniu 

všetkých výhier), než je výhier v súťaži, neodovzdané výhry prepadajú v prospech 

Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití. 

http://www.jednotanamestovo.sk/sutaze
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7. Odovzdanie výhier 

Odovzdanie výhier bude organizačne zabezpečovať Usporiadateľ. 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. 

 
Výherca bude o výhre informovaný na telefónnom čísle, ktoré uviedol na pokladničnom 

doklade, najneskôr do 31.03.2023. Pri osobnom odovzdaní výhry je výherca povinný 

predložiť súťažnú účtenku, ktorou uskutočnil potrebný nákup.  

V prípade zaslania výhry poštou/kuriérom zašle výherca originál súťažnej účtenky na adresu 

Usporiadateľa do 5 pracovných dní od oznámenia výhry výhercovi a v takom prípade nárok 

na výhru súťažiacemu vzniká až po doručení originálu súťažnej účtenky a kontrole týchto 

dokladov s kladným výsledkom. 

 
Výherca je povinný pri prevzatí výhry doložiť splnenie podmienky súťažného nákupu 

originálom súťažnej účtenky, ktorej číslo uviedol na pokladničnom doklade. 

 
Nárok na výhru súťažiacemu vzniká až po doručení/predložení originálu súťažnej účtenky resp. 

kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote 

podmienku nesplní, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade 

výhra prepadá v prospech Usporiadateľa bez nároku súťažiaceho na poskytnutie akejkoľvek 

náhrady, pričom Usporiadateľ je oprávnený rozhodnúť o ďalšom využití výhry, vrátane jej 

udelenia inému dodatočne vyžrebovanému súťažiacemu. 

 
Výhry zo žrebovania budú doručené jednotlivým výhercom na ich adresu, poštou alebo 

kuriérom, uvedenú na žrebovacom lístku, ktorý spĺňa podmienky bodu 4. týchto pravidiel 

alebo odovzdané osobne v sídle Usporiadateľa najneskôr do 31.03.2023. 

 
Výhry budú podľa dohody súťažiaceho a Usporiadateľa odovzdané osobne alebo doručené 

poštou alebo kuriérom. Výhry bude poštou alebo kuriérom zaslaná na doručovaciu adresu na 

území Slovenskej republiky. 

 

 

Výhry, ktoré prekročia sumu 350,- EUR podliehajú zdaneniu. 
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V prípade osobného odovzdania výhier bude s príslušným výhercom spísaný Preberací 

protokol, na ktorom výherca svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry. Výhry ktoré si 

výherca neprevezme alebo sa nepodarí doručiť do 31.03.2023 prepadnú v prospech 

Usporiadateľa. 

 
Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že z odovzdávania výhier môžu byť po podpísaní 

GDPR dokumentu vyhotovované audiovizuálne (videá) alebo obrazové (fotografie) 

záznamy. 

 
Výherca je povinný na požiadanie preukázať Usporiadateľovi svoju totožnosť, a to na účely 

realizácie práv a/alebo plnenia povinností podľa týchto pravidiel súťaže. 

 
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a/alebo neúplné údaje poskytnuté 

súťažiacim. V prípade, ak tieto údaje budú súťažiacim poskytnuté nesprávne a prípadné 

oznámenie o výsledku súťaže a/alebo zaslanie výhry bude na poskytnuté kontaktné údaje 

súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľné, účasť súťažiaceho v súťaži zaniká a stráca 

nárok na výhru. 

 
Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť alebo inú výhru, alebo za iné tovary alebo 

služby Usporiadateľa alebo akejkoľvek tretej osoby. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú 

výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Na výhru v súťaži 

nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. 

 
Usporiadateľ neuhradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich 

účasťou v súťaži. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s 

neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. 

 
Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu doručiť výhru alebo si výhru neprevezme, jeho 

nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený 

rozhodnúť o jej ďalšom použití. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie 

výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy. Výhra sa doručuje len 

jedenkrát, náhradné doručenie nie je možné. 

 
O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov súťaže konečne a bez možnosti odvolania 

rozhoduje Usporiadateľ. 
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8. Záverečné ustanovenia 

Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňom 24.02.2023. 

 
 

Usporiadateľ je oprávnený termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si 

vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez 

uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel, sa uskutoční formou písomných očíslovaných dodatkov 

a nadobúda účinnosť zverejnením na www.jednotanamestovo.sk/sutaze  

 

Ak súťažiaci nesplní a/alebo poruší podmienky uvedené v týchto pravidlách, stráca nárok na 

účasť v žrebovaní, resp. na výhru. Usporiadateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v 

prípade, ak výherca nesplnil a/alebo porušil niektoré z ustanovení týchto pravidiel. 

 
Súťažiaci výslovne súhlasia s tým, že Usporiadateľ je oprávnený bezodplatne použiť v súlade 

s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, 

súťažiacim uvedené krstné meno, začiatočné písmeno priezviska a mesto v médiách (vrátane 

internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa v súvislosti s touto 

súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované 

vyššie uvedeným spôsobom aj audiovizuálne, zvukové a obrazové záznamy účastníkov 

súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho 

uplynutím 3 rokov od ukončenia súťaže. 

 
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo 

pridružená k elektronickej sociálnej sieti Facebook. So správou súťaže nie je sociálna sieť 

Facebook žiadnym spôsobom spojená a nebola z jej strany v tomto smere poskytnutá žiadna 

pomoc. Účastníci súťaže sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie 

Usporiadateľovi, nie sociálnej sieti. Sociálna sieť Facebook nenesie žiadnu zodpovednosť za 

legálny priebeh súťaže, hlavne za oficiálne pravidlá, podmienky súťaže a požiadavky na 

splnenie podmienok (napríklad obmedzenia týkajúce sa veku a pod) a dodržiavania 

príslušných pravidiel a nariadení vzťahujúcich sa k súťaži a na všetky ponúkané výhry (napr. 

registrácia a získanie nevyhnutných regulačných povolení). Zapojením sa do súťaže 

Účastníci súťaže berú na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky 

voči prevádzkovateľovi alebo správcovi sociálnej siete Facebook, resp. že vlastník, 

http://www.jednotanamestovo.sk/sutaze
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prevádzkovateľ aj správca sociálnej siete Facebook sú od akýchkoľvek záväzkov v danej 

súvislosti plne oslobodení. 

 
Tieto úplné pravidlá súťaže sú počas doby konania súťaže zverejnené na 

webovej stránke   www.jednotanamestovo.sk/sutaze 

 

9. Osobné údaje 

Súťažiaci, po vyplnení svojich osobných údajov a svojím podpisom na žrebovacom lístku v 

zmysle bodu 4 týchto oficiálnych pravidiel súťaže berie na vedomie, že poskytnutím svojich 

osobných údajov na žrebovacom lístku sa zapája do súťaže „Zasúťaž si v Tempe“ ako aj to, 

že udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. 

 
Zároveň svojím podpisom na pokladničnom doklade 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 Usporiadateľ 

súťaže informuje účastníka súťaže ako dotknutú osobu v súlade so zásadami ochrany 

osobných údajov nasledovne:  

 
Prevádzkovateľ osobných údajov: 

COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo, ul. Hviezdoslavova 12/3, 029 01 Námestovo, 

IČO: 00 693 804, , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Dr, vložka 

číslo: 38/L. 

 
Zodpovedná osoba – kontakt: 

info@jednotanamestovo.sk 

 

Účel spracúvania osobných údajov: 

Účelom spracovania je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a 

http://www.jednotanamestovo.sk/sutaze
mailto:sekretariat@no.coop.sk
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odovzdanie výhier. 

 
Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Právnym základom na spracovanie je súhlas súťažiaceho, ktorý súťažiaci dobrovoľne udeľuje 

vstupom do súťaže. Svoj zadaný súhlas môže súťažiaci kedykoľvek odvolať prostredníctvom 

e-mailovej adresy info@jednotanamestovo.sk. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné 

na zabezpečenie súťaže a odvolaním súhlasu účasť súťažiaceho v súťaži končí. 

 
Rozsah osobných údajov: 

Údaje uvedené v rámci registrácie do súťaže: meno a priezvisko, adresa na doručovanie, 

telefónne číslo, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 18 

rokov. 

 
Doba uchovávania osobných údajov: 

Doba spracúvania osobných údajov je doba konania súťaže až do odovzdania výhier a 6 

mesiacov potom z dôvodu kontroly. Následne budú uchovaný iba obmedzený rozsah údajov 

za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a pre prípad kontroly orgánu 

dozoru. 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: 

Osobné údaje môžu byť poskytnuté externým poskytovateľom služieb, zmluvným 

dodávateľom (napr. doručovanie). 

 
Práva účastníka súťaže v postavení dotknutej osoby: 

- Právo na prístup k osobným údajom - 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. 

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

týkajú. 

- Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“) - Účastník má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa 

mailto:sekretariat@no.coop.sk
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bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov pokiaľ to neodporuje účelu ich 

spracúvania a platným právnym predpisom. 

- Právo na obmedzenie spracúvania – Účastník má právo požiadať prevádzkovateľa o 

obmedzenie spracúvania osobných údajov. 

- Právo na prenosnosť 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. 

- Právo vzniesť námietku - Účastník má vzniesť námietku proti spracúvaniu. Prevádzkovateľ 

osobné údaje ďalej nespracúva, pokiaľ nepreukáže závažné a oprávnené dôvody pre 

spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami účastníka súťaže, 

alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. 

- 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 má právo pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú môže 

kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa na adrese ul. Hviezdoslavova 12/3, 029 01 

Námestovo alebo e-mailom na info@jednotanamestovo.sk alebo podať návrh na začatie 

konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 

4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, 

www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

 

V Námestove, dňa 15.02.2023

mailto:info@jednotanamestovo.sk
http://www.dataprotection.gov.sk/
mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk
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