Úplné pravidlá súťaže
„Vychutnajte si vypečené leto Slovakia!" Slovenská republika
Zmyslom tohoto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej „Vychutnajte si vypečené
leto Slovakia!“ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje
pravidlá uvedenej súťaže na všetkých komunikačných a propagačných materiáloch určených
spotrebiteľom.
Tento štatút môže byť pozmenený iba formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú
po vyhlásení súťaže prípustné iba písomnou dohodu spoločnosti INTERSNACK Slovensko, a.s. a
spoločnosti AIRBUZZ s.r.o.
Súťaž môže byť bez udania dôvodu a náhrady zrušená na základe rozhodnutia spoločnosti INTERSNACK
Slovensko, a.s.

I. Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže na území Slovenskej republiky je AIRBUZZ s r.o., Jažlovická 1320/28, 149 00
Praha 4 – Chodov, Česká republika, IČ: 24260541, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským
súdom v Prahe, oddiel C, vložka 197631 (ďalej len „Organizátor“).

II. Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť Intersnack Slovensko, a.s., so sídlom
Nozdrkovce 1798, Trenčín 911 04, Slovenská republika, IČO: 31 450 211, spoločnosť zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 131/R (ďalej len
„Usporiadateľ“).

III. Trvanie súťaže a miesto
Súťaž bude prebiehať v termíne od 1. júla 2019 00:00 hodín do 31. augusta 2019 24:00 hodín vrátane
(ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky.
Registrovať je možné súťažné výrobky zakúpené počas celej doby konania súťaže.

IV. Súťažné výrobky
Súťaž sa vzťahuje na nasledujúce výrobky spol. INTERSNACK, a.s. značky Slovakia zakúpené v dobe
konania súťaže pouze v reťazcích CBA.

Inzerovaný výrobok (žiadame uviesť presný názov ako na
výrobku, všetky príchute, resp. vône, gramáž/litráž)
Slovakia Chips Solené 100g
Slovakia Chips Smotana s cibuľkou 100g
Slovakia Chips Gazdovská slanina 100g
Slovakia Chips Solené 150g
Slovakia Chips Smotana s cibuľkou 150g
Slovakia Chips Gazdovská slanina 150g
Slovakia Chips Lahodná paprika 150g

SLOVAKIA VRRRUBY! solené 65g
Slovakia Vrrruby Chilli Paprička s rajčinou 65g
Slovakia Vrúbky Morská soľ 65g
Slovakia Vrúbky Paprika rajčina 65g
Slovakia STIX 75g
Slovakia Vrúbky horčica 65g
Slovakia Chips soľ 70g
Slovakia Chips paprika 70g
Slovakia Chips smotana 70g
Slovakia Chips slanina 70g
Slovakia Tyčinky solené 100g
Slovakia Tyčinky syr 85g
Slovakia Tyčinky zemiakové 85g
Slovakia Party Mix 130g
SLOVAKIA Maxi Mix 100g
SLOVAKIA Tyčinky zemiakové 190g
SLOVAKIA Tyčinky solené 190g
SLOVAKIA Arašidy solené 400g
SLOVAKIA Arašidy nesolené 400g
SLOVAKIA Arašidy solené 90g
SLOVAKIA Arašidy nesolené 90g
Slovakia Z pece Zemiakové Krekery Smotana a paprika 100g
Slovakia Z pece Zemiakové Morská soľ 100g

V. Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má doručovaciu adresu na
území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“ alebo „súťažiaci“).
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti INTERSNACK Slovensko, a.s., Airbuzz s.r.o., a
všetkých spolupracujúcich agentúr a osoby im blízke podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka (ďalej len ako „osoba blízka“). V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je
zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka, výherca nemá nárok na prevzatie výhry.

VI. Účasť v súťaži
Účastník sa zapojí do súťaže tak, že zakúpi minimálne 3 súťažné výrobky v predajniach CBA v dobe
konania súťaže od 1.7.2019 do 31.8.2019 (ďalej len „súťažný nákup“), a pošle originál účtenky – daňový
doklad preukazujúci uskutočnenie tohoto súťažného nákupu (ďalej len „súťažná účtenka“) na adresu
P.O.Box 1, 90204 Pezinok 4.
Obálka so súťažnou účtenkou musí byť označená „Súťaž Slovakia CBA“, s účtenkou je súťažiaci povinný
zaslať nasledujúce údaje:
- meno a priezvisko súťažiaceho
- e-mailová adresa súťažiaceho
- mobilné telefónne číslo súťažiaceho
- adresa súťažiaceho pre doručovanie
Pokiaľ súťažiaci nesplní všetky podmienky týchto pravidiel, bude zo súťaže bez náhrady vyradený.
Za súťažiaceho sa považuje osoba, ktorej meno a priezvisko je uvedené v obálke spolu s originálnou
súťažnou účtenkou.

Súťažné účtenky potvrdzujúce kúpu súťažných výrobkov, ktoré neobsahujú dátum a čas nákupu, sa
nepovažujú za doklady spĺňajúce podmienky týchto pravidiel.
Zaslaním súťažnej účtenky a osobných údajov súťažiaci potvrdzuje svoju účasť v súťaži a vyhlasuje že:
-

sa oboznámil s pravidlami tejto súťaže a že s nimi súhlasí;
udeľuje súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov a s využitím prejavov
osobnej povahy podľa čl. X. týchto pravidiel

Súťažiaci je povinný zaslať originál súťažnú účtenku najneskôr do 1 týždňa (siedmich dní) od dátumu
nákupu, aby jeho účasť v súťaži bola platná. Originálne súťažné účtenky odporúčame poslať ako
doporučený list.
Zaslaním jednej súťažnej účtenky sa súťažiaci zúčastní súťaže o jednu výhru. Na jednej súťažnej účtenke
musia byť uvedené 3 súťažné produkty Slovakia , aby bola účtenka platná.
Jeden súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže aj opakovane, vždy však s novou súťažnou účtenkou.
V prípade, ak súťažiaci bude originál účtenky potrebovať vrátiť späť (napr. z dôvodu nákupu produktov,
ktoré by ste mohli v budúcnosti reklamovať), je súťažiaci povinný túto informáciu uviesť spolu s
osobnými údajmi, ktoré súťažiaci zašle spoločne so súťažnou účtenkou. Po ukončení súťaže a
vylosovaní všetkých výhercov bude účtenka vrátená súťažiacemu späť do 7 pracovných dní od
vylosovania výhercov.
Po uplynutí dvoch mesiacov od ukončenia súťaže t.j. do 31.10.2019 budú všetky nevýherné súťažné
účtenky skartované.
Z dôvodu opatrnosti navrhujeme súťažiacim, aby si vyhotovili kópiu súťažnej účtenky pred jej
odoslaním do súťaže (naskenovaním, odfotením). Organizátor a usporiadateľ neručia za doručovacie
služby subjektov zabezpečujúcich prepravu listových zásielok.

VII. VÝBER VÝHERCU
Výherca hlavnej i vedľajšej výhry získa svoju cenu na princípe tzv. "Losovania". Po ukončení súťaže bude
zo všetkých platných súťažných účteniek vylosovaných za účasti notára 60 výhercov vedľajšej výhry a
3 výherci hlavnej výhry.
Losovanie prebehne po ukončení súťaže dňa 15.9.2019.

VIII. VÝHRY
Hlavná výhra
Bicykel Author, Model Orion 29“
Orion je nový model zaradený do sortimentu 29 "bicyklov. Postavený na hliníkovom hydroformnom
triple butted (3x zoslabovanom) ráme s prehnutou hornou rámovou trubkou, ktorý vychádza z
geometrie karbónových rámov bicyklov vyššej triedy. Tento rám umožňuje použitie pevnej osi i u
zadného kolesa a vedenie laniek vnútrom trubky. Závodný rám dopĺňa vzduchová vidlica RST F1RST 29

15 AIR TRL so zdvihom 100 mm a s diaľkovým zamykaním, radenie SRAM EAGLE NX, 12 rýchlostí, kazeta
11-50 zubov, zadný náboj s pevnou osou 12 x 142 mm. K jazdnému komfortu prispievajú i hydraulické
kotúčové brzdy SHIMANO so 7" kotúčmi.
Hlavnú výhru môže jeden súťažiaci vyhrať maximálne 1x.
Hlavnú výhru získajú traja súťažiaci.
Doručenie výhry bude dohovorené individuálne s výhercom.
Výherca nie je oprávnený u Organizátora alebo Usporiadateľa hlavnú výhru vymeniť za iný produkt
alebo za finančné prostriedky. Výherca nie je oprávnený si vybrať farbu a ani výbavu bicykla.
Celkový počet hlavných výhier: 3x
Hlavná výhra, bicykel, podlieha dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z
príjmov v platnom znení a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať v súlade s týmto zákonom,
výhra takisto podlieha odvodu do zdravotnej poisťovne v zmysle zákona č.580/2004 Z.z. o zdravotnom
poistení v platnom znení. Výhra, ktorú dostane výherca, predstavuje výhru pred zdanením. Cena
bicykla je 1 349 Eur vrátane DPH, samotné DPH 20% predstavuje sumu vo výške 224,83 Eur.
Vedľajšie výhry
Batoh Turbo GSB
Nová verzia z ľahkých materiálov, anatomický tvar chrbtovej konštrukcie a ramenných popruhov,
vynikajúce odvetranie chrbta, bedrový a hrudný pás, puzdro pre mobilný telefón integrované do
ramenného popruhu, reflexné doplnky pre zvýšenie bezpečnosti, špeciálne úchyty pre prilbu a
blikačku, samostatné vrecko pre vak na vodu (H20 systém), objem 6l, hmotnosť 430g. Pláštenka z
ľahkého nepremokavého materiálu je zložená vo vnútornom vrecku.
Vedľajšiu výhru môže jeden súťažiaci vyhrať maximálne 1x.
Vedľajšie výhry budú zaslané prostredníctvom zásielkovej služby na adresu uvedenú v liste u platnej
súťažnej účtenky.
Výherca nie je oprávnený u Organizátora alebo Usporiadateľa vedľajšiu výhru vymeniť za iný produkt
alebo za finančné prostriedky. Výherca nie je oprávnený si vybrať farbu Batohu.
Celkový počet vedľajších výhier: 60x

IX. Oznámenie a predanie výhier
Vedľajšie výhry budú výhercom zaslané prostredníctvom zásielkovej služby do 4 týždňov od vyhlásenia
výhercov, pokiaľ Usporiadateľ neurčí inak, s ohľadom na priebeh distribúcie výhier. Prípadná zmena
termínu bude uvedená na FB profile Slovakia chips.
V prípade pochybností má Organizátor právo požadovať kópiu účtenky od všetkých súťažných
produktov, ktoré súťažiaci zaradil do súťaže. Pokiaľ súťažiaci z akéhokoľvek dôvodu na výzvu
Organizátora kópiu účtenky nedoloží v stanovenej lehote (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky
uvedenej na obálke), výhra prepadáva bez náhrady Usporiadateľovi súťaže.

Výherca nemá nárok na inú výhru od Usporiadateľa než vyššie uvedené výhry či na iné protiplnenie, a
to ani finančné plnenie odpovedajúce hodnote výhry.
Usporiadateľ nezodpovedá za výhry dodávané tretími stranami. Podmienky využitia výhier sa riadia
podmienkami ich dodávateľov, ktorí taktiež vybavujú prípadné reklamácie.
Usporiadateľ a ani Organizátor nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s užívaním výhry či
s účasťou v súťaži.

X. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Spotrebiteľ sa môže súťaže zúčastniť opakovane, vždy však s novým súťažným nákupom.
Ochrana osobných údajov
Súťažiaci berie na vedomie, že Organizátor v pozícii prevádzkovateľa bude v súlade s ustanovením § 31
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „Zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko,
telefónne číslo, e-mail a prípadne doručovacia adresa na realizáciu a vyhodnotenie súťaže a zaslanie
Výhry, a to na dobu nevyhnutnú do ukončenia a vysporiadania súťaže, najdlhšie však do 31.08.2021. S
ohľadom na vyššie uvedené nie je možná účasť súťažiaceho v súťaži bez súčasného spracovania jeho
osobných údajov.
Organizátor týmto informuje súťažiaceho o jeho práve na informácie o spracovaní jeho osobných údajov
(najmä informácie o kategórii spracovávaných osobných údajov, účele, spôsobe a čase spracovávania
a prípadných príjemcoch osobných údajov), práve požadovať od Organizátora prístup ku svojim
osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (najmä nesprávnych, neúplných a neaktuálnych
osobných údajov), o práve súťažiaceho požadovať od Organizátora vysvetlenie týkajúce sa spracovania
jeho osobných údajov, ak súťažiaci zistí alebo sa domnieva, že Organizátor vykonáva spracovanie jeho
osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života súťažiaceho alebo v
rozpore s platnými právnymi predpismi (najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich
spracovania), a o práve požadovať, aby Organizátor odstránil takto vzniknutý stav a zabezpečil nápravu
(najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov).
Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo súťažiaceho podať sťažnosť dozornému
orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820
07 Bratislava 27.
Poskytnuté osobné údaje budú v mene Organizátora spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľa,
ktorým je Usporiadateľ (spoločnosť Intersnack Slovensko, a.s., so sídlom Nozdrkovce 1798, Trenčín 911

04, Slovenská republika, IČO: 31 450 211, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 131/R )
Poskytnuté osobné údaje budú vymazané najneskôr po ukončení Súťaže a po odovzdaní Výhry
Výhercom Súťaže.
Ďalej Organizátor súťažiaceho informuje o tom, že má právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov
k novému správcovi osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania a právo namietať proti
spracovaniu.
Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Usporiadateľovi, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je
súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Usporiadateľa.

Súťažiaci potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo Zákona o ochrane
osobných údajov.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky či Pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž
zrušiť, prerušiť či odložiť alebo predĺžiť dobu trvania súťaže.
Odoslaním originálnej súťažnej účtenky Súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a
vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas s Pravidlami súťaže a so spracúvaním svojich osobných
údajov, (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo) pre
potreby vyhodnotenia Súťaže a archiváciu po dobu nevyhnutnú podľa príslušných platných právnych
predpisov.
Usporiadateľ súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu
posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Usporiadateľ má
právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá,
v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhry podvodným konaním či
akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne
podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť.
Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu
uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Na námietky podané neskôr sa
nebude prihliadať. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.

O súťaži informujú na miestach predaja propagačné materiály, Facebook Slovakia Chips.
Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania súťaže zverejnené v
elektronickej forme na webovej stránke Usporiadateľa www.slovakiachips.sk.
V Prahe dňa 1.7. 2019.

