
Spotrebiteľská súťaž „Narodeninová súťaž“ 
realizovaná v predajni SUPERMARKET COOP Jednota 13-001, Skalité 599 

v termíne od 01.11. do 30.11.2022 
(ďalej len „súťaž“) 

 

Oficiálne pravidlá súťaže 

1. Usporiadateľ 
Usporiadateľom súťaže je COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 022 01 Čadca 
 (ďalej  len „Usporiadateľ). 
 
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 01.11. do 30.11.2022. 
 
4. Ako možno vyhrať  
Podmienkou súťaže je: 
- zakúpiť v termíne súťaže (01.11. do 30.11.2022) akýkoľvek tovar, v predajni Supermarket COOP Jednota 13-001, Skalité 599, 
v hodnote minimálne 25,- € (ďalej len „minimálna hodnota“). Po splnení tejto podmienky, ak zákazník má záujem zúčastniť sa 
žrebovania, je povinný správne vyplniť údaje na pokladničnom bloku (povinné údaje: meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo) 
a takto vypísaný súťažný pokladničný doklad vhodiť do označeného boxu určeného pre účely tejto súťaže, ktorý sa nachádza 
v Supermarkete COOP Jednota 13-001, Skalité 599. 
 
5. Výhry  
Pre účely tejto súťaže Usporiadateľ zabezpečil nasledovné výhry: 

  
1x 200 € v nákupných poukážkach COOP Jednota 

2x 100 € v nákupných poukážkach COOP Jednota 

2x 50 € v nákupných poukážkach COOP Jednota 

(celkovo výhry za 500€)  

 

6. Žrebovanie výhier 
Záverečné žrebovanie výhier sa uskutoční najneskôr do 15.12.2022, na ústredí COOP Jednota Čadca, s.d., zo súťažných 

pokladničných blokov vhodených do súťažného boxu v predajni 13-001. Do žrebovania budú zaradené len platné pokladničné 

bloky, t.j. pokladničné bloky, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v bode 4. týchto pravidiel. Zoznam výhercov bude zverejnený na 

stránke wwwwww..ccooooppccaaddccaa..sskk  najneskôr od 19.12.2022. 

 
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.  
Výhry zo žrebovania budú odovzdané jednotlivým výhercom  do 31.12.2022. Pri odovzdaní výhier zo záverečného žrebovania 
bude s príslušným výhercom spísaný Preberací protokol, na ktorom výherca svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry, ktorú 
získal v  žrebovaní.  
 
11. Daň z výhry 
Organizátor nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti výhercov a úhradu dane vyplývajúcej z Výhry pod ľa zák. č. 595/2003 
Z.z. o dani z príjmov v účinnom znení. Za účelom splnenia povinností Výhercu podľa zák. 
č. 595/2003 Z.z. oznámi Organizátor, resp. spoluorganizátor najneskôr pri odovzdaní výhry písomne výhercovi hodnotu výhry. 
 
12. Osobné údaje 

ÚÚččaassttnnííkk    zzaappoojjeenníímm  ssaa  ddoo  tteejjttoo  ssúúťťaažžee  „„JJeesseennnnáá  ssúúťťaažž““,,  kkttoorráá  ssaa  uusskkuuttooččnníí  vv  pprreeddaajjnnii    SSuuppeerrmmaarrkkeett  CCOOOOPP  JJeeddnnoottaa  1133--000011  

SSkkaalliittéé  559999,,  vv  oobbddoobbíí  oodd    0011..1111..  ddoo  3300..1111..22002222,,  dáva jej usporiadateľovi v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených na súťažnom pokladničnom bloku pre 
potreby tejto súťaže (pprreeddoovvššeettkkýýmm  eevviiddeenncciiaa  vvýýhheerrccoovv  ssúúťťaažžee  --  zz  hhľľaaddiisskkaa  iicchh  zzaaeevviiddoovvaanniiaa  nnaa  úúččeellyy  úúččttoovvnnííccttvvaa  zz        ddôôvvoodduu  

http://www.coopcadca.sk/


eevviiddeenncciiee  vvýýhhrryy  aa  nnaa  úúččeellyy  ooddoovvzzddaanniiaa  vvýýhhrryy  zzíísskkaanneejj  vvýýhheerrccoomm  vv  tteejjttoo  ssúúťťaažžii,, pre účely poštového styku so súťažiacim 
a evidencie týchto údajov, vyhotovenie fotografie z odovzdania výhry, zverejnenie na fb coop jednota Čadca, webe 
coopcadca.sk a to na dobu určitú do 31.12.2023.  Súhlas môže súťažiaci kedykoľvek odvolať písomne na adresu sídla 
Usporiadateľa.  

Organizátor súťaže, ktorému sa poskytujú osobné údaje: COOP Jednota Čadca, s.d, Palárikova 87, Čadca.  

kontakt:       041/433 2152, mail: marketing@ca.coop.sk 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: marketing@ca.coop.sk 

Účel spracovania: spracúvanie osobných údajov vyplývajúcich z realizácie súťaže – evidencia výhercov súťaže z hľadiska 
ich zaevidovania na účely účtovníctva, z dôvodu odovzdania výhry. 

      Oprávnený záujem organizátora: organizácia súťaže Narodeninová súťaž  

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: prevádzkovateľ 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude 

Doba uchovávania osobných údajov: do 31.12.2024 

Tento súhlas platí do 31.12.2024.  Pokiaľ je súťažiaci dieťa, má účastník menej ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas 
so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, nositeľa rodičovských práv a povinností.    

Organizátor súťaže po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu 
osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Organizátor súťaže zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných 
údajov. Organizátor súťaže vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať 
spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich 
nebude obchádzať. 

Práva účastníka súťaže: 

• súhlas so spracovaním osobných údajov môže účastník kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou 
na adrese Organizátora súťaže, 

• účastník má právo požadovať od Organizátora súťaže prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo 
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, 

• účastník má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, 
sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. 
z.   

 

  
13. Umiestnenie pravidiel 
Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú zákazníkom k dispozícií v  predajni SUPERMARKET COOP Jednota 13-001, Skalité 599 
a zároveň sú uverejnené na wwwwww..ccooooppccaaddccaa..sskk. 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 Čadci, dňa  28.11.2022   

 

Ing. Martin Janík 

podpredseda, námestník OP úseku 

http://www.coopcadca.sk/

