Štatút
spotrebiteľskej súťaže „Súťaž s Herou“
1.Organizátor
Propagačnú súťaž pre spotrebiteľov „Súťaž s Herou“ (ďalej ako „súťaž“ alebo „akcia“ organizuje
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, so sídlom Palárikova 87, 022 01 Čadca, IČO: 00168947,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Dr, vložka č. 41/L „organizátor“).
Organizátor zabezpečí realizáciu súťaže podľa tohto štatútu vo všetkých svojich zapojených
maloobchodných predajniach (reťazec TEMPO a SUPERMARKET).
Zoznam všetkých zapojených maloobchodných predajní je v prílohe tohto štatútu.
Súťaž sa riadi výlučne oficiálnymi pravidlami v tomto Štatúte (ďalej len „Štatút“), ktoré popisujú práva
a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.
2. Účel
Účelom je reklama a podpora produktov – Hera 250g ďalej len „Hera“ v maloobchodných predajniach
organizátora. Zoznam výrobkov je prílohou tohto štatútu.
Cieľom súťaže je motivovať konečných konzumentov – spotrebiteľov k výberu a nákupu Hera
výrobkov zabezpečením ich priameho zapojenia sa do akcie a tak im dať možnosť získať vecné
ceny/výhry podľa tohto štatútu. Zároveň cieľom akcie je aj informovať širokú verejnosť spotrebiteľov
o Here, dostať do povedomia spotrebiteľov – ich zviditeľnenie a propagácia, posilniť/zvýšiť predaj
Hery v maloobchodných predajniach zapojených do akcie.
Akcia je určená pre všetkých spotrebiteľov Hery v maloobchodných predajniach organizátora.
3. Trvanie akcie
Akcia bude organizátorom realizovaná v určených maloobchodných predajniach, ktoré ponúkajú
a predávajú spotrebiteľom výrobky Hera. Akcia sa uskutoční v termíne od 01.04.2022 do 30.04.2022.
4. Spôsob propagácie
Propagácia akcie sa uskutoční prostredníctvom: POS materiálov (plagát A3, losovacia urna - ktoré
budú k dispozícii vo všetkých zapojených predajniach, web COOPCADCA.SK, fb coop čadca
a regionálne noviny Kysuce),
5. Podmienky zapojenia do akcie
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území slovenskej republiky
s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže, ktorá splní podmienky/pravidlá a ktorá
zároveň nie je vylúčená z účasti na súťaži niektorým z ustanovení pravidiel súťaže (ďalej len ako
„účastník“ alebo „spotrebiteľ“).
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, alebo iné osoby na strane organizátora, ktoré na strane
organizátora zabezpečujú prípravu a realizáciu akcie. V prípade, že sa výhercom stane jedna z týchto

osôb, cena nebude odovzdaná a v prípade, že cena jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná cenu
vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú
hodnotu príslušnej výhry.
6. Pravidlá
A/ materiálna časť
Organizátor zabezpečí distribúciu POS materiálov na zapojené predajne. Predajňa umiestni POS
materiály viditeľne na predajni za účelom reklamy a propagácie súťaže, predajňa je povinná počas
celej súťaže materiály udržiavať. Predajňa je zároveň povinná predložiť na vyžiadanie Štatút súťaže.
Hlavná cena pre žrebovanie v tejto súťaži – pre účastníkov zapojených do žrebovania o hlavnú cenu
prostredníctvom všetkých prevádzok organizátora:
1. Hlavná výhra Mikrovlnná rúra WHIRLPOOL MWP 3391 285,90 € s DPH
2. Kuchynský robot ETA Gratussino Maxo II 268,89 € s DPH
3. Fritéza Tefal EY701D15 Easy Fry XXL 126,60 € s DPH
B/ herná časť
Súťaže sa môžu zúčastniť spotrebitelia (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „súťažiaci“ alebo „účastník“
súťaže alebo „výherca“), ktorí v období trvania súťaže nakúpia akékoľvek tri výrobky Hera 250g a
vhodia pokladničný doklad dokladujúci príslušný nákup s viditeľným názvom položiek nákupu, spolu s
menom, priezviskom, adresou a telefónnym číslom do označenej urny umiestnenej na info
pulte/Predajni najneskôr do 30.04.2022. Vhodením takto označeného pokladničného dokladu,
spotrebiteľ dobrovoľne udeľuje svoj súhlas s uchovávaním osobných údajov pre účely tejto súťaže
(viacej viď bod 12) a taktiež vedome súhlasí s pravidlami tejto súťaže.
7. Výhry v súťaži
Spotrebitelia, ktorý sa zapojili do súťaže o vecné ceny kúpou súťažných výrobkov môžu žrebovaním
získať/vyhrať:
1. Hlavná výhra Mikrovlnná rúra WHIRLPOOL MWP 3391 285,90 € s DPH
2. Kuchynský robot ETA Gratussino Maxo II 268,89 € s DPH
3. Fritéza Tefal EY701D15 Easy Fry XXL 126,60 € s DPH

8. Žrebovanie
Žrebovanie prebehne do 14.05.2022 v priestoroch usporiadateľa. Výhry budú žrebovať zamestnanci
marketingového oddelenia a námestník OP úseku, následne bude spísaný protokol, ktorý bude
obsahovať zoznam výhercov.
Výsledky žrebovania budú po vykonaní žrebovania uverejnené na výhernej listine na web stránke
COOPCADCA.SK a fb coop čadca vo formáte meno. iniciála priezviska, mesto

9. Odovzdanie výhier
O výhre získanej žrebovaním budú výhercovia informovaní najneskôr do 15-tich dní po žrebovaní
telefonicky a potvrdí sa termín odovzdania výhry, ktoré zabezpečuje organizátor. Ak výherca
nezdvihne telefón 3x v dvoch nasledujúcich dňoch, žrebuje sa náhradný výherca.
10. Výhra a daň z príjmov
Každá výhra z tejto súťaže bude mať uvedenú hodnotu na preberacom protokole.
Predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov je len
suma presahujúca sumu 350 € vrátane DPH (t.j. predmetom dane z príjmu nie je celá suma/hodnota
výhry), výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona.
11. Osobné údaje
Účastník zapojením sa do tejto súťaže „Súťaž s Herou“, ktorá sa uskutoční v predajniach Tempo a
Supermarket COOP Jednota Čadca v období od 01.04. do 30.04.2022, 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 pokladničnom bloku pre potreby tejto súťaže (predovšetkým
evidencia výhercov súťaže - z hľadiska ich zaevidovania na účely účtovníctva z dôvodu evidencie
výhry a na účely odovzdania výhry získanej výhercom v tejto súťaži, 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 Organizátora.
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 „Súťaž s Herou“
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: prevádzkovateľ
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: do 31.12.2023
Tento súhlas platí do 31.12.2023. 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.

12. Umiestnenie pravidiel
Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú zákazníkom k dispozícií v každej predajni Tempo a Supermarket
COOP Jednota Čadca a zároveň sú uverejnené na www.coopcadca.sk. 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 11.03.2022

COOP Jednota Čadca, s.d.

______________________________________
Ing. Martin Janík, podpredseda, námestník OP úseku

