Pravidlá súťaže Praví kávičkári
1. Usporiadateľ a organizátor súťaže
Spoločnosť Baliarne obchodu, a.s. Poprad so sídlom Hraničná 664/16, Poprad 058 01, IČO 31 707 874,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 212/P (ďalej len
„Usporiadateľ“) organizuje propagačnú súťaž s názvom „Praví kávičkári“ (ďalej len „Súťaž“), ktorá sa
spravuje týmito pravidlami. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“),ktoré sú
jediné a sú záväzné pre všetkých zúčastnených.
2. Termín a miesto konania súťaže
Súťaž bude prebiehať od 19.5.2017, 16.00 hod. do 30.6.2017, 17.00 hod. (ďalej len „Doba konania
Súťaže“), výlučne na území Slovenskej republiky prostredníctvom webovej stránky
www.pravikavickari.sk (ďalej len „Miesto konania Súťaže“).
3. Spracovateľ súťaže
Spracovateľom súťaže je spoločnosť Zaraguza, s. r. o., Majerníkova 8 841 05 Bratislava, IČO: 44399022,
IČ DPH: SK2022713715, DIČ: 2022713715 registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č.: 55094/B (ďalej len „Spracovateľ“).
4. Účastníci súťaže a podmienky účasti na Súťaži
Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila najneskôr v deň zapojenia sa
do Súťaže vek 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt a adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky.
Z účasti na Súťaži sú vylúčené všetky osoby mladšie ako 18 rokov. Z účasti na Súťaži sú ďalej vylúčení
Usporiadateľ a zmluvní partneri Usporiadateľa podieľajúci sa na organizácii Súťaže (najmä
Spracovateľ), ich zamestnanci, spoločníci, osoby oprávnené konať v mene Usporiadateľa a zmluvných
partnerov Usporiadateľa podieľajúcich sa na organizácii Súťaže, ako aj blízke osoby všetkých
uvedených vylúčených osôb v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
platnom znení.
V prípade, že sa výhercom stane osoba vylúčená z účasti na Súťaži, cena sa neodovzdá.
5. Princíp a podmienky súťaže
Účastník sa zapojí do Súťaže vykonaním nasledovných krokov uvedených v tomto bode 5,
prostredníctvom webovej stránky www.pravikavickari.sk v danom poradí (ďalej len „Súťažiaci“):
-

V Dobe konania Súťaže zodpovie súťažnú otázku na webovej stránke www.pravikavickari.sk
(ďalej len „Kvíz“), čím mu webová stránka umožní pokračovať zadaním adresy e-mailu.

Správne vyplní svoju adresu e-mailu a súhlasí s podmienkami Súťaže a so spracovaním
svojich osobných údajov na webovej podstránke Kvízu.
Po splnení vyššie uvedených podmienok sa Súťažiaci zaradí do žrebovania, ktoré sa uskutoční do 5
pracovných dní od ukončenia Doby konania Súťaže.
-

Do Súťaže je možné zapojiť sa aj opakovane. Opakované zaradenie Súťažiaceho do Súťaže však
nezvyšuje šancu Súťažiaceho na získanie výhry. Každý Súťažiaci sa do žrebovania zaradí najviac
jedenkrát.
Súťažiaci sa zaväzuje dodržať všetky pravidlá použitia webových stránok uvedených na
www.pravikavickari.sk a www.popradskakava.sk

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) pre Súťažiacich sú uvedené na stránke
Popradská káva na sociálnej sieti Facebook, v aplikácii Ochrana osobných údajov.
Účasťou v Súťaži Súťažiaci súhlasí so zhromažďovaním, spracúvaním a uchovávaním osobných údajov
v rozsahu poskytnutých osobných údajov v zmysle týchto Pravidiel, ktoré dobrovoľne poskytol
Usporiadateľovi a/alebo Spracovateľovi, ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona pred začatím
získavania osobných údajov na účely zaradenia do Súťaže a s ich zariadením do databázy Usporiadateľa
a/alebo Spracovateľa.
Súťažiaci berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov, najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že má právo prístupu k
osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, atď.
V prípade pochybností o dodržovaní práv sa môže obrátiť na Usporiadateľa alebo priamo na Úrad pre
ochranu osobných údajov.
Účasťou v Súťaži dáva Súťažiaci Usporiadateľovi - spoločnosti Baliarne obchodu, a.s. Poprad, Hraničná
664/16, 058 01 Poprad, IČO 31707874, a Spracovateľovi – spoločnosti Zaraguza, s. r. o., Majerníkova
8 841 05 Bratislava, IČO: 44399022, IČ DPH: SK2022713715, DIČ: 2022713715 registrovaná
Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 55094/B dobrovoľný súhlas so spracovaním
osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, bydlisko, doručovacia adresa a e-mailová adresa,
telefónne číslo) na dobu 5 rokov. Tento súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať. Účelom je
evidencia Súťažiacich a zverejnenie Výhercov v rámci ovplyvňovania dopytu po produktoch
predávaných Usporiadateľom. V prípade výhry Súťažiaci súhlasí so zverejnením svojho mena,
priezviska,
titulu a názvu
obce, v ktorej
má
Súťažiaci
bydlisko,
na
webovej
stránke www.pravikavickari.sk a na stránke Popradská káva na sociálnej sieti Facebook.
Súťažiaci súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy Usporiadateľovi a/alebo Spracovateľovi Súťaže a
súhlasí so spracovaním e-mailovej adresy aj pre účely zasielania reklamných, propagačných,
marketingových a informačných správ, a to v písomnej a/alebo elektronickej forme, a to na e-mailovú
adresu Súťažiaceho, t.j. zasielanie ponúk produktov a služieb, informovanie o marketingových akciách,
ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov za účelom
ovplyvňovania dopytu po produktoch uvádzaných na trh Usporiadateľom, a to najneskôr do odvolania
súhlasu Súťažiaceho, najdlhšie však po dobu 5 rokov.
Súťažiaci vyhlasuje, že identifikačné údaje, ktoré poskytol sa zhodujú so skutočnosťou a že sú
úplné, pravdivé a presné.
Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môže Súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za
písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením emailu na adresu: odhlasenie@zaraguza.com. Odvolaním svojho súhlasu so spracovaním osobných
údajov Súťažiaci stráca nárok na výhru v Súťaži a akúkoľvek cenu.
Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracovaní osobných údajov:
Súťažiaci má právo na základe písomnej žiadosti od Usporiadateľa a/alebo Spracovateľa, ako
prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Súťažiacom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) zákona druhý až šiesty bod; pri vydaní
rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona je Súťažiaci oprávnený oboznámiť sa s postupom
spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získali jeho osobné

údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak Usporiadateľ a/alebo Spracovateľ, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na
základe súhlasu Súťažiaceho.
Právo dotknutej osoby podľa písm. e) a f) vyššie možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva
z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Súťažiaceho, alebo by boli
porušené práva a slobody iných osôb.
Súťažiaci na základe písomnej žiadosti má právo u Usporiadateľa a/alebo Spracovateľa, ako
prevádzkovateľa, namietať voči
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely
priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho
marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho
marketingu.
Súťažiaci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo
u Usporiadateľa a/alebo Spracovateľa, ako prevádzkovateľa, kedykoľvek namietať voči spracúvaniu
osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením
oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a
právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním
osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka
Súťažiaceho je oprávnená, Usporiadateľ a/alebo Spracovateľ, ako prevádzkovateľ, je povinný osobné
údaje, ktorých spracúvanie Súťažiaci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať
ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Súťažiaci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo
u Usporiadateľa a/alebo Spracovateľa, ako prevádzkovateľa, kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa
rozhodnutiu Usporiadateľa a/alebo Spracovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo
významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného
spracúvania jeho osobných údajov. Súťažiaci má právo žiadať Usporiadateľa a/alebo Spracovateľa o
preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania,
pričom Usporiadateľ alebo Spracovateľ je povinný žiadosti Súťažiceho vyhovieť, a to tak, že
rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať Súťažiaci; o spôsobe preskúmania a
výsledku zistenia Usporiadateľ a/alebo Spracovateľ informuje Súťažiaceho v lehote podľa § 29 ods.
3 zákona. Súťažiaceho nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú
upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Súťažiaceho, alebo ak v rámci
predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Usporiadateľ a/alebo

Spracovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Súťažiaceho, alebo ak Usporiadateľ
a/alebo Spracovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených
záujmov Súťažiaceho.

Ak Súťažiaci uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za
podanú podľa zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Súťažiacim doručí
písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha
a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je
prevádzkovateľ povinný odovzdať Súťažiacemu,
c) u sprostredkovateľa v zmysle § 8 zákona podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto
žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Usporiadateľovi a/alebo Spracovateľovi bez zbytočného
odkladu.
Súťažiaci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre
ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Ak Súťažiaci nežije alebo stratí spôsobilosť na právne úkony, jeho práva, ktoré mal podľa zákona,
môže uplatniť blízka osoba. Ak Súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho
práva môže uplatniť zákonný zástupca.
Súťažiaci prihlásením sa do Súťaže potvrdzuje, že sa oboznámil zo všetkými skutočnosťami v zmysle
§ 15 zákona.

9. Ďalšie ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov Súťaž skrátiť, prerušiť, odložiť alebo zrušiť, či
zmeniť jej Pravidlá. Usporiadateľ si rovnako vyhradzuje právo výmeny ceny za cenu, ktorá je
zodpovedajúcou náhradou, a to bez udania dôvodu.
Na výhru v Súťaži a nadobudnutie ceny sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Vymáhanie účasti v Súťaži či súťažných výhier
(ceny) súdnou cestou je vylúčené. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a Pravidlách Súťaže,
bude toto uskutočnené písomne vo forme dodatku a zverejnené v tejto poznámke na sociálnej sieti
Facebook. Účinnosť takej zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečne a záväzne rozhodnúť všetky otázky a akékoľvek spory
týkajúce sa Súťaže podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodu. Usporiadateľ ani Spracovateľ
týmto nepreberá voči Súťažiacim žiadne iné záväzky a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo
strany Usporiadateľa či Spracovateľa, ako sú uvedené v týchto Pravidlách. Usporiadateľ ani Spracovateľ
nie sú zodpovední za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose údajov elektronickými
prostriedkami. Usporiadateľ ani Spracovateľ nenesú zodpovednosť za prípadné problémy s funkčnosťou
webovej stránky, kde budú informácie o Súťaži uverejnené.
Nárok na cenu nevzniká a zaniká v prípade, že Usporiadateľ a/alebo Spracovateľ zistí, alebo bude mať
oprávnené podozrenie na podvodné alebo nečestné konanie zo strany niektorého zo Súťažiacich, či inej
osoby, ktorá dopomohla danému Súťažiacemu k získaniu výhry, najmä ak zistí, že Súťažiaci porušil tieto
Pravidlá alebo sa pokúšal skresliť celkové výsledky Súťaže, a to akýmkoľvek spôsobom.

