Pravidlá súťaže „Preplatíme tvoj nákup“
Spotrebiteľská propagačná súťaž Obchodného centra Atrium Optima Košice
8.11.2021 – 28.11.2021
1. Organizátor súťaže:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v:

Košice Advertising, s.r.o.
Majerníkova 8, 841 05 Bratislava
44 399 260
2022713935
SK2022713935
OR Okresného súdu Bratislava I., Odd.: vložka č. 55078/B

(ďalej len ako „Organizátor“)
Usporiadateľ súťaže:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:

Palm Corp s.r.o.
Moldavská cesta 32, 040 11 Košice
36 205 931
2021574192
SK2021574192
OR Okresného súdu Košice I., Odd.: Sro, vložka č. 42852/V

(ďalej len ako „Usporiadateľ“)
2.

Termín konania súťaže

2.1 Spotrebiteľská súťaž s názvom „PREPLATÍME TVOJ NÁKUP„ (ďalej len „súťaž“) prebieha od
8.11.2021 do 28.11.2021
3.

Účel a cieľ súťaže

3.1 Súťaž sa vzťahuje a realizuje sa v súvislosti s prevádzkou Usporiadateľa: Obchodné centrum Atrium
Optima, Moldavská cesta 32, 040 11 Košice (ďalej ako OC Atrium Optima“). Cieľom súťaže je
zvýšenie návštevnosti a obratov obchodných prevádzok v OC Atrium Optima (ďalej ako nájomcovia“)
ako aj OC Atrium Optima. Ide o spotrebiteľskú propagačnú súťaž, ktorá slúži na podporu predaja
tovarov a služieb.
4.

Výhra v súťaži

4.1 Výhrou v súťaži je preplatenie výherného pokladničného dokladu v hodnote od 10 eur (desať eur)
s DPH do maximálnej hodnoty 200 eur (dvesto eur) s DPH formou poukázania hodnoty výherného
pokladničného dokladu na bankový účet výhercu, prípadne poštovou poukážkou na adresu výhercu.
5.

Podmienky pre účasť v súťaži

5.1 Pravidlá súťaže budú zverejnené na internetovej stránke sutaz.ocoptima.sk. Účasť v súťaži je
podmienená splnením podmienok zadefinovaných týmito pravidlami súťaže.
5.2. Súťaže sa môže zúčastniť iba plnoletá osoba spôsobilá na právne úkony, staršia ako 18 rokov (ďalej
ako „účastník súťaže“), ktorá v čase trvania súťaže urobí nákup v obchodných prevádzkach v OC
Atrium Optima (s výnimkou prevádzok uvedených v bode 5.4) v hodnote spadajúcej do rozmedzia

podľa Článku 4.1. vyššie.
5.3. Účastník súťaže je do súťaže zapojený pri nákupe v minimálnej hodnote 10 eur (desať eur) s DPH
v obchodných prevádzkach v OC Atrium Optima v čase trvania súťaže a súčasne registráciou
zodpovedajúceho pokladničného dokladu na stránkach súťaže sutaz.ocoptima.sk, kde uvedie: meno,
priezvisko, mailovú adresu, telefónne číslo, hodnotu na pokladničnom doklade, ktorý bol vydaný
obchodnou prevádzkou v OC Atrium Optima, poradové číslo pokladničného dokladu a dátum nákupu.
Pokladničný doklad je povinný si uchovať pre účely preukázania splnenia podmienok zaradenia do
súťaže, aj s vyjadrením svojho súhlasu s pravidlami tejto súťaže a súhlasom so spracovaním osobných
údajov. Účastník súťaže sa môže zapojiť do žrebovania opakovane, avšak vždy s novým nákupom
v zodpovedajúcej hodnote a s registráciou nového pokladničného dokladu (bločka) na stránkach
súťaže sutaz.ocoptima.sk. Účastník po úspešnej registrácii obdrží e-mail, že bol zaradený do
žrebovania.
5.4 Do súťaže nebudú zapojené nasledujúce obchodné prevádzky nachádzajúce sa v OC Atrium Optima:
BILLA, 4KA, NIKÉ - STÁVKOVÁ KANCELÁRIA, O2, ORANGE, SLOVENSKÁ POŠTA,
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, TATRABANKA, T-MOBILE, VÚB BANKA, ZMENÁREŇ
5.5 Do súťaže nebudú zapojení zamestnanci usporiadateľa súťaže, a zamestnanci jednotlivých
obchodných prevádzok v OC Atrium Optima s výnimkou zamestnancov prevádzok nezapojených
v súťaži. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému zapojila do súťaže a stala sa
výhercom, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá nakoľko nesplnila podmienky
súťaže. V takom prípade bude vyžrebovaný náhradný výherca.
6.

Zapojenie sa do súťaže

6.1 Zapojenie sa do súťaže bude prebiehať online na internetovej stránke sutaz.ocoptima.sk. Účastník
súťaže vyplní súťažný formulár s uvedením potrebných údajov a zaregistruje sa.
6.2 Platnou registráciou sa rozumie, vyplniť požadované údaje (uvedené v bode 5.3)
6.3 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov v registrácii.
6.4 Osoby nespĺňajúce podmienky účasti alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže
zaradené, a pokiaľ sa ukáže že sa takáto osoba do súťaže zapojila a stala výhercom, nemá nárok na
výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá a bude vyžrebovaný náhradný výherca.
7.

Termín vyhodnotenia súťaže

7.1 Žrebovanie sa bude konať elektronicky zo strany Organizátora každý deň počas trvania súťaže (okrem
štátneho sviatka 17.11.2021) a to náhodným výberom čísla registrácie.
7.2 Mená výhercov budú zverejnené na oficiálnej internetovej stránke súťaže sutaz.ocoptima.sk. v tvare
meno a začiatočné písmeno priezviska, mesto/obec.
8.

Kontaktovanie výhercov a distribúcia výhry

8.1 Výhercovia súťaže budú kontaktovaný organizátorom, najneskôr do konca žrebovacieho dňa,
e-mailom alebo telefonicky.
8.2 Za správnosť kontaktných údajov, na základe ktorých bude výherca informovaný o výhre,
usporiadateľ nezodpovedá. Pokiaľ sa organizátorovi nepodarí spojiť s výhercom ani pri jednom
z troch pokusov, počas 3 po sebe nasledujúcich pracovných dní, výherca stráca nárok na výhru a výhra
prepadá späť do súťaže, o čom organizátor taktiež informuje daného výhercu, a žrebuje sa náhradný
výherca.
8.3 Výherca nie je povinný výhru prijať a ak ju neprijme písomným vyhlásením, v takom prípade výhra
prepadá späť do súťaže a vyžrebuje sa náhradný výherca. Výhra nie je vymeniteľná za tovar alebo
službu.
8.4 Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

8.5 Ak výherca splnil všetky podmienky súťaže, výhra bude poukázaná na bankový účet výhercu prípadne
formou poštovej poukážky, najneskôr do 30 dní od podpísania preberacieho protokolu výhercom.
8.6 Výherca je povinný poskytnutú výhru zdaniť ako ostatný príjem v zmysle zákona č. 595/2003 o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov, avšak od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky
350 eur za jednu výhru v zmysle zákona. Usporiadateľ sa v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v platnom znení zaväzuje informovať výhercov o hodnote výhry na účely jej
zdanenia.
8.7 Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené.
9.

Spracovanie osobných údajov

9.1 Účastníci súťaže udeľujú zaregistrovaním sa na webovom sídle sutaz.ocoptima.sk udeľujú
organizátorovi súťaže, ako aj usporiadateľovi súťaže v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 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) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) súhlas so spracúvaním osobných údajov
poskytnutých v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári za účelom zaevidovania ich účasti
v súťaži, vrátane vyhodnotenia súťaže, následného kontaktovania, zverejnenia výhercov a odovzdania
cien. Účastníci súťaže poskytujú svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári na
dobu určitú, a to do momentu úplného vyhodnotenia súťaže, najneskôr však do 31.12.2021. Účastník
súťaže môže súhlas kedykoľvek odvolať oznámením zaslaným na adresu sídla organizátora alebo na
e-mailovú adresu sutaz ocoptima.sk
9.2 V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov v priebehu trvania súťaže, respektíve
pred odovzdaním výhier, účasť účastníka v súťaži automaticky zaniká.
9.3 Pre prípad, že sa účastník súťaže stane výhercom v súlade s týmito pravidlami, udeľuje organizátorovi
súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely vyplatenia výhry, a to v rozsahu údajov
adresa trvalého/prechodného pobytu (na účely zaslania poštovej poukážky v prípade, že si výherca
zvolí túto možnosť) a číslo bankového účtu (na účely bezhotovostného prevodu výhry na tento účet
v prípade, že si výherca zvolí túto možnosť).
9.4 Organizátor súťaže bezodkladne zlikviduje registráciu osobných údajov súťažiaceho, ktorý odvolal
svoj súhlas alebo ukončil účasť v súťaži. Súťažiaci má právo na prístup k svojim osobným údajom,
právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR
a zákona o ochrane osobných údajov. Všetky informácie súvisiace s ochranou osobných údajov,
vrátane práv účastníkov súťaže ako dotknutých osôb, sú účastníkom sprístupnené na webovom sídle
sútaz.ocoptima.sk v sekcii „ochrana osobných údajov“.
10.

Záverečné ustanovenia

10.1 Účastník súťaže svojou účasťou vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom
rozsahu dodržiavať.
10.2 Organizátor a Usporiadateľ si vyhradzujú právo prerušiť alebo ukončiť súťaž resp. zmeniť pravidlá
súťaže. Túto možnosť organizátor alebo usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov
nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. Organizátor ani usporiadateľ v žiadnej forme
nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce spotrebiteľom z účasti na súťaži alebo
z nedostupnosti internetového serveru. Akékoľvek zmeny súvisiace so súťažou budú zverejnené na
stránke OC Atrium Optima.
10.3 Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť každého účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak dôjde
z jeho strany k porušeniu týchto pravidiel alebo ak organizátor zistí, že u účastníka súťaže nie sú
splnené predpoklady na platné zapojenie sa do súťaže. V prípade, ak bude takýto účastník súťaže
určený ako výherca výhry, nebude mu táto odovzdaná a spôsobom zmieneným v tých pravidlách

bude určený náhradný výherca. Ak takémuto účastníkovi súťaže výhra už bola odovzdaná, je povinný
ju bez zbytočného odkladu vrátiť.
10.4 Organizátor nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, zlyhanie siete, elektroniky alebo
počítačov pri realizácii súťaže.
10.5 Organizátor je oprávnený po poskytnutom súhlase usporiadateľa kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť
alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť komunikované aj na propagačných materiáloch.
Zmenené alebo aktualizované pravidlá súťaže budú bezodkladne zverejnené na webovej stránke
sutaz.ocoptima.sk
10.6 Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom SR a sú zverejnené na webovej stránke
OC Atrium Optima. Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom začatia súťaže.
10.7 Za usporiadanie súťaže je v plnom rozsahu zodpovedný organizátor súťaže.
10.8 Táto súťaž sa v súlade s príslušným ustanovením zákona č. 30/2019 o hazardných hrách v znení
neskorších predpisov nepovažuje za hazardnú hru.

