
  

PRAVIDLÁ   SPOTREBITEĽSKEJ   SÚŤAŽE   (Malý   nákup,   veľké   výhry)   
(ďalej   len   „ Pravidlá “)   

  

I.   Definícia   niektorých   pojmov   
Na   účely   týchto   Pravidiel   sa   rozumie:   

A.  „Organizátorom“  spoločnosť  REDOS  Stavebné  centrum  s.r.o.,  IČO:  50758837,  so  sídlom  Horelica              
489,   022   01   Čadca,   Slovenská   republika,   ktorá   organizuje   Súťaž   a zodpovedá   za   jej   priebeh;   

B. „Predajňou“    niektorá   z nižšie   uvedených   prevádzkarní   Partnera:   

Predajňa   REDOS   Stavebné   centrum   na   adrese   Horelica   489,   022   01   Čadca;   

Predajňa   REDOS   Stavebné   centrum   na   adrese   Klubina,   023   04   Stará   Bystrica;   

Predajňa   REDOS   Stavebné   centrum   na   adrese   Skalité   739,   023   14   Skalité;   

C. „Súťažou“  spotrebiteľská  súťaž  Organizátora  s názvom  (Malý  nákup,  veľké  výhry),  v rámci  ktorej             
Organizátor  náhodným  výberom  vylosuje  niekoľkých  Účastníkov,  ktorí  za  splnenia  podmienok            
stanovených   týmito   Pravidlami   môžu   byť   ocenení   vecnými   či   inými   výhrami;   

D. „Účastníkom“  každá  fyzická  osoba,  ktorá  splní  podmienky  účas�  v Súťaži  v zmysle  týchto             
Pravidiel.   

  

II.   Bližšie   informácie   o   priebehu Súťaže   a   výhrach   

1. Súťaž   bude   prebiehať   v termíne   od   1.7.2021   do   15.11.2021 .   
2. Súťaže  sa  môžu  zúčastniť  výhradne  �  Účastníci,  ktorí  vo  vyššie  uvedenom  termíne  (i)               

v ktorejkoľvek  Predajni  Organizátora  uskutočnia  nákup  tovaru  v hodnote  min.  20  EUR  s DPH,             
pričom  ďalší  započítateľný  nákup  v tej  istej  Predajni  môže  Účastník  uskutočniť  najskôr             
v nasledujúci  deň ,  a súčasne  (ii)  Organizátorovi  za  pomoci  žrebu  odovzdajú  svoje  osobné  údaje              
za   účelom   oznámenia   prípadnej   výhry   v   Súťaži.   

3. Jednotlivé  žreby  vydané  Účastníkom  budú  až  do  záverečného  zlosovania  uložené            
v zabezpečených  urnách  umiestnených  pri  pokladni  v každej  jednotlivej  Predajni.  Za  platný  sa             
považuje  len  taký  žreb,  v ktorom  Účastník  pravdivo  a v plnom  rozsahu  vyplní  svoje  osobné  údaje               
v rozsahu   meno,   priezvisko,   emailová   adresa   a telefonický   kontakt.   

4. Organizátor  dňa  22.11.2021  v Predajni  na  adrese  svojho  sídla  za  pomoci  21  platných  žrebov               
náhodným  výberom  vylosuje  21  Účastníkov,  ktorí  budú  spĺňať  podmienky  účas�  v Súťaži  a  ktorí               
budú   ocenení   nasledovnými   výhrami,   a to   za   podmienky,   že   si   �eto   výhry   skutočne   prevezmú:   
a) Výhra   č   1:   1x   voucher   na   pobyt   v   Tatrách   v   hodnote   400€   
b) Výhra   č   2:   1x   bicykel   v   hodnote   300€   
c) Výhra   č   3:   1x   paleta   svahových   tvárnic   sivej   farby   v   hodnote   100€   
d) Výhra   č   4:   1x   vysokotlakový   čis�č   Worcra�   HC14-070   v hodnote   97   €   
e) Výhra   č   5:   1x   elektrická   reťazová   píla   Worcra�   GC22-16E   v hodnote   75   €   
f) Výhra   č   6:   1x   kartón   pištoľovej   peny   Ultra   fast   70   v hodnote   70   €   
g) Výhra   č   7:   1x   elektrická   uhlová   brúska   AEG   WS   8-125S   v hodnote   64   €   
h) Výhra   č   8:   1x   elektrická   uhlová   brúska   AEG   WS   8-125S   v hodnote   64   €   
i) Výhra   č   9:   1x   mikrovlnka   ETA   0208   90000   v hodnote   64   €   
j) Výhra   č   10:   1x   voucher   na   nákup   v   REDOS   Stavebné   centrum   v   hodnote   50   €   
k) Výhra   č   11:   1x   voucher   na   nákup   v   REDOS   Stavebné   centrum   v   hodnote   50   €   
l) Výhra   č   12:   1x   voucher   na   nákup   v   REDOS   Stavebné   centrum   v   hodnote   50   €   
m) Výhra   č   13:   1x   balíček   darčekových   predmetov   v   hodnote   50   €   
n) Výhra   č   14:   1x   balíček   darčekových   predmetov   v   hodnote   50   €   
o) Výhra   č   15:   1x   balíček   darčekových   predmetov   v   hodnote   50   €   
p) Výhra   č   16:   1x   balíček   darčekových   predmetov   v   hodnote   50   €   
q) Výhra   č   17:   1x   balíček   darčekových   predmetov   v   hodnote   50   €   
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r) Výhra   č   18:   1x   fritéza   Delonghi   F   27201   v hodnote   42   €   
s) Výhra   č   19:   1x   kartón   montážnej   trubičkovej   peny   Lexy   20   PU   v hodnote   40   €  
t) Výhra   č   20:   1x   elektrický   plotostrih   Worcra�   WPHT132   v   hodnote   38   €   
u) Výhra   č   21:   1x   kartón   bieleho   vína   Štěpán   Maňák   v hodnote   35   €   

  

5. Pla�,  že  jeden  Účastník  môže  získať  len  jednu  výhru.  Pokiaľ  by  bol  jeden  Účastník  vylosovaný                 
dvakrát,  každý  druhý  a  ďalší  vylosovaný  žreb  sa  považuje  za  nevýherný  a  Organizátor  v  takomto                 
prípade  môže  pokračovať  v  losovaní  až  do  náhodného  výberu  žrebu  takého  Účastníka,  ktorý  ešte                
nebol   vylosovaný.   

6. Organizátor  vylosovaným  Účastníkom  oznámi  výhru  v Súťaži  za  pomoci  ich  osobných  údajov             
a jednotlivé  výhry  pripraví  na  odovzdanie  v Predajni  na  adrese  sídla  Organizátora,  kde  budú              
uložené  až  do  31.12.2021.  Pokiaľ  si  vylosovaný  Účastník  výhru  neprevezme  včas  a písomne              
pritom  nepotvrdí  prevza�e  výhry,  organizátor  zopakuje  losovanie  a náhodným  výberom  určí            
iného  Účastníka,  v prospech  ktorého  daná  výhra  prepadá,  a to  za  podmienky,  že  novo  vylosovaný               
Účastníka  si  túto  výhru  prevezme  v náhradnom  termíne  stanovenom  Organizátorom.  V opačnom            
prípade   výhra   prepadá   v prospech   Organizátora.   

7. Hodnotu  výhier  nemožno  vypla�ť  v  hotovos�,  ani  ich  nie  je  možné  vymeniť  za  iné  plnenie.  Na                  
získanie  výhry  nie  je  právny  nárok,  pričom  Organizátor  Účastníkom  na  výhry  ako  a bezodplatne               
získané   plnenie   neposkytuje   žiadnu   záruku,   ani   nezodpovedá   za   prípadné   vady   výhier.   

  

III.   Ochrana   osobných   údajov   

1. Dobrovoľne  odovzdané  osobné  údaje  Účastníkov  budú  spracované  primárne  za  účelom  účas�  v              
Súťaži,  vyhodnotenia  Súťaže,  odovzdania  výhier,  výkonu  a  obhajoby  práv  a  právnych  nárokov              
Organizátora  a  Partnera,  a  prípadne  budú  použité  aj  na  ďalšie  účely,  ak  k  nim  Organizátor  získa                  
zodpovedajúci   právny   �tul   pre   spracovanie,   o   čom   bude   daný   Účastník   Súťaže   vždy   informovaný.   

2. Spracovanie  osobných  údajov  na  uvedené  účely  je  založené  na  právnom  �tule  (i)  oprávneného               
záujmu  Organizátora  podľa  čl.  6  ods.  1.  písm.  f)  Nariadenia  Európskeho  parlamentu  a  Rady  (EÚ)                 
č.  2016/679  (GDPR),  t.  j.  záujmu  o uskutočnenie  záverečného  zlosovania  a  odovzdania  výhier              
vylosovaným  Účastníkom,  na  právnom  �tule  (ii)  súhlasu  Účastníka  so  zverejnením  jeho             
podobizne  zachytenej  na  fotografiách  vyhotovených  pri  odovzdávaní  výhier  (vrátane  mena            
a priezviska),  ktoré  budú  zverejnené  na  sociálnych  sieťach  Organizátora,  a ďalej  na  právnom             
�tule  (iii)  súhlasu  Účastníka  s marke�ngovou  komunikáciou  (zasielanie  newsle�era  či  tlačených            
ponúk   Organizátora   a/alebo   jeho   partnerov),   pokiaľ   Účastník   takýto   súhlas   výslovne   prejaví.   

3. Osobné  údaje  budú  za  vyššie  špecifikovanými  účelmi  spracované  iba  Organizátorom  a  prípadným              
Partnerom.   

4. Spracované   budú   nasledujúce   osobné   údaje:   

a) Pre  účasť  v Súťaži  a vyhodnotenie  výsledkov  Súťaže  vykonáva  spracovanie  v  postavení            
prevádzkovateľa   Organizátor   a   spracováva:   meno   a priezvisko,   kontaktné   údaje   Účastníka.   

b) Pre  odovzdanie  výhier  vykonáva  spracovanie  v  postavení  prevádzkovateľa  Organizátor  alebo            
v postavení  sprostredkovateľa  prípadný  Partner  zaisťujúci  odovzdanie  výhier  a  spracováva:           
meno   a priezvisko,   kontaktné   údaje   Účastníka.   

c) Pre  zverejnenie  fotografií  z  odovzdávania  výhier  na  sociálnych  sieťach  vykonáva  spracovanie             
v  postavení  prevádzkovateľa  Organizátor  a  spracováva:  meno  a priezvisko,  podobizeň           
Účastníka.   

d) Pre  realizáciu  marke�ngovej  komunikácie  vykonáva  spracovanie  v  postavení          
prevádzkovateľa   Organizátor   a   spracováva:   meno   a priezvisko,   kontaktné   údaje   Účastníka.   

5. Osobné  údaje  nebudú  odovzdané  do  tre�ch  krajín,  ani  nebudú  poskytnuté  medzinárodným             
organizáciám.   
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6. Kategórie  možných  príjemcov  osobných  údajov:  Organizátor  a prípadný  Partner  či  iné  osoby             

v postavení  sprostredkovateľa  (pri  realizácii  marke�ngovej  komunikácie  správca  newsle�era          
a pod.).   

7. Každý  Účastník  berie  na  vedomie,  že  má  práva  vyplývajúce  z  GDPR,  predovšetkým  teda  právo                
požadovať  od  Organizátora  prístup  k  osobným  údajom,  ich  opravu  alebo  vymazanie  (právo  byť               
zabudnutý),  právo  na  obmedzenie  spracovania,  právo  na  prenos  týchto  údajov,  právo  na              
odvolanie  súhlasu  so  spracovaním  osobných  údajov  a  právo  podať  sťažnosť  na  Úrade  na  ochranu                
osobných  údajov.  Účastník  má  právo  namietať  pro�  spracovaniu  osobných  údajov,  ktoré  sú              
spracovávané   na   základe   oprávneného   záujmu.   

8. Pri  spracovaní  osobných  údajov  nedochádza  k  automa�zovanému  rozhodovaniu  ani           
k profilovaniu.   

9. Osobné  údaje  budú  spracované  po  dobu  nevyhnutne  nutnú  k  dosiahnu�u  uvedených  účelov              
spracovania,  s  prihliadnu�m  na  požiadavky  na  archivačné  lehoty  na  uchovávanie  údajov             
stanovené  právnymi  predpismi,  t.  j.  po  dobu  trvania  Súťaže  a  po  dobu,  v  ktorej  je  možné  podľa                   
príslušných  právnych  predpisov  uplatniť  práva  a  nároky  vyplývajúce  z  účas�  v  Súťaži  a  z                
odovzdania   a   užívania   výhier.   

    

IV.   Záverečné   ustanovenia   

1. Odovzdaním  platného  žrebu  a  účasťou  v Súťaži  Účastník  prejavuje  súhlas  s týmito  Pravidlami             
a zaväzuje   sa   ich   v plnom   rozsahu   dodržiavať.   

2. Organizátor  si  vyhradzuje  právo  vyradiť  zo  Súťaže  tých  Účastníkov,  ktorí  porušili  �eto  Pravidlá.               
Vyradení   Účastníci   v takomto   prípade   nemajú   nárok   na   získanie   výhry   ani   na   žiadnu   náhradu.   

3. Organizátor  si  vyhradzuje  právo  na  úplné  zrušenie  Súťaže,  ako  aj  na  zmenu  Pravidiel,  ktorá  bude                 
prostredníctvom  internetových  stránok  a  Predajní  Organizátora  oznámená  Účastníkom.  Účastník,           
ktorý  s  takouto  zmenou  nebude  súhlasiť,  má  právo  na  odstúpenie  od  Súťaže  do  3  dní  od                  
oznámenia   zmeny   Pravidiel,   v   opačnom   prípade   sa   má   za   to,   že   danú   zmenu   akceptuje.   

4. Úplné  znenie  Pravidiel  a  ďalšie  informácie  o Súťaži  sú  k dispozícii  v  Predajniach  a  na               
internetových  stránkach  Organizátora:     
h�ps://www.redos.sk/blog/hrajte-za-maly-nakup-o-velke-vyhry.   

5. Práva  a povinnos�  neupravené  týmito  Pravidlami  sa  spravujú  všeobecne  záväznými  právnymi            
predpismi   Slovenskej   republiky.   

  

REDOS   Stavebné   centrum   s.r.o.   
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