CBRE, Asset Servicess.r.o.
Shopping Park Arkadia
Veterná 40/A
917 01 Trnava
Slovak Republic
Tel (+421) 33 550 1550

V Trnave, 03.09.2018
Pravidlá spotrebiteľskej súťaže
„JESENNÉ CENOBRANIE“
1. Organizátor a sprostredkovateľ súťaže
Spotrebiteľskú súťaž „JESENNÉ CENOBRANIE“ organizuje spoločnosť SCT s.r.o. so sídlom na
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 951 915, IČ DPH: SK 2022053539, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 37310/B, (ďalej len
„organizátor“) v spolupráci so správcom Shopping Parku Arkadia v Trnave, spoločnosťou CBRE, s.r.o.,
so sídlom na Nám. 1. Mája 18, 811 06 Bratislava, IČO: 35 819 804, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 24869/B (ďalej len „sprostredkovateľ“).
Kontakty: Xénia Šildová
Tel. č.: +421 910 256 140
Email: xenia.sildova@cbre.com
Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami súťaže (ďalej len „pravidlá“), ktoré
popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).
2. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na
území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony, ktorá splní podmienky
súťaže stanovené pravidlami (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v
dodávateľsko-odberateľskom obchodnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi, ďalej osoby v
pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu (napr. osoby pôsobiace ako štatutárne orgány) k
organizátorovi alebo k sprostredkovateľovi poverenému zaistením tejto súťaže alebo k spoločnostiam,
ktoré sa na súťaži akýmkoľvek iným spôsobom podieľajú , a ďalej blízke osoby všetkých vyššie
uvedených osôb (v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších
predpisov).
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3. Trvanie spotrebiteľskej súťaže
Spotrebiteľská súťaž sa začína 03.09.2018 o 9.00 hod. a končí 15.10.2018 o 21.00 hod.
4. Podmienky súťaže
Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý v čase trvania súťaže pri nákupe v hodnote minimálne
20,00 EUR (slovom dvadsať euro) v akejkoľvek prevádzke nachádzajúcej sa v Shopping Park Arkadia
v Trnave, adresa: Veterná 40/A, 917 01 Trnava (ďalej len „SP Arkadia“) zaregistruje svoj pokladničný
doklad na www.arkadiatt.sk. Pri registrácii je potrebné vyplniť registračný formulár s povinnými údajmi:
meno, priezvisko, bydlisko (v rozsahu obec), e-mailová adresa, telefónne číslo, názov prevádzky,
hodnota nákupu, čas nákupu a číslo pokladničného dokladu. Registráciou v súlade s ust. bodu tohto 4
sa účastník zapojí do súťaže. V prípade výhry je potrebné sa preukázať zaregistrovaným pokladničným
dokladom.
Súťaž končí 15.10.2018 o 21.00 hod. Žrebovanie výhier sa uskutoční 16.10.2018 od 11:00 do 12:00
hod. na základe náhodného zlosovania na správe Shopping Park Arkadia. Odovzdanie výhier výhercom
prebehne 22.10.2018 od 10:00 hod. do 16:00 hod.
5. Výhry
Hlavnými výhrami sú darčekové poukážky Shopping Park Arkadia v hodnote:
1. cena 350,- EUR v poukážkach
2. cena 250,- EUR v poukážkach
3. cena 150,- EUR v poukážkach
4. cena 100,- EUR v poukážkach
5. cena 100,- EUR v poukážkach
a zvyšných 21 poukážok á 50,- EUR = 1050,-EUR
na nákup v Shopping Park Arkadia za presne vyšpecifikovaných podmienok uvedených v bode č. 6.
(ďalej len „hlavná výhra“).
6. Postup pri žrebovaní a odovzdávaní výhier
Pri žrebovaní výhier sa vyžrebujú všetky výhry dňa 16.10.2018 od 11:00 do 12:00 hod. Výhercovia
budú kontaktovaní telefonicky správou centra a informovaní o výhre. Vyžrebovaní výhercovia sa
musia dostaviť dňa 22.10.2018 od 10:00 hod. do 16:00 hod. na miesto žrebovania, t.j. do Shopping
Park Arkadia, Veterná 40/A, 91701 Trnava _ Správa centra a preukázať sa platným preukazom
totožnosti a zaregistrovaným pokladničným dokladom podľa bodu 4. Podmienky súťaže
7. Zodpovednosť organizátorov súťaže
Na výhry zo súťaže nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom
organizátora súťaže.
8. Dane
Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo
žrebovania neprevyšujúcej výšku 350,00 EUR (slovom tristopäťdesiat eur) nepodliehajú zdaneniu.
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9. Osobitné ustanovenia
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto
spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných
osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. V
prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a
záväzné.
Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo
informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok
na výhru tým zaniká.
Účastník zároveň súhlasí, aby mu organizátor zasielal informačné a propagačné materiály, prípadne ho
kontaktoval za účelom poskytnutia informácií o jeho produktoch alebo za účelom iných reklamných a
propagačných aktivít. Účastník má právo písomne odmietnuť poskytovanie týchto materiálov a
informácií.
10. Osobné údaje a osobnostné práva
Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže (ďalej len „dotknutá osoba“) svoj dobrovoľný
a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)
a čl. 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 (ďalej len „Nariadenie“)
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu: marcel.steinhauser@cbre.com alebo
písomne, zaslaním požiadavky na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Doplňujúce informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov podľa § 19 a §20 Zákona a čl.13
a 14 Nariadenia
Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)
Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi
zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať
informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.
Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť SCT s.r.o. so sídlom Vajnorská
100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 951 915, email: marcel.steinhauser@cbre.com
Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:
email: dpo2@proenergy.sk
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Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
Účelom spracúvania osobných údajov je: zabezpečenie dotknutej osoby účasti v súťaži na základe
dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. V prípade samostatne udeleného súhlasu, môže
prevádzkovateľ aj zverejňovať osobné údaje dotknutej osoby ako výhercu, v rozsahu a za podmienok
udelených v súhlase.
Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm.
a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa
nevykonáva.
Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: súťažiaci
Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko, bydlisko (v rozsahu obec), telefónne číslo
a e-mailová adresa
Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie,
ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä
sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany
spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13
ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Zmluvný partner (na základe zmluvy)

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

CBRE, s.r.o., so sídlom na Nám. 1. Mája 18, 811
06 Bratislava, IČO: 35 819 804

-

sprostredkovateľ súťaže

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším
príjemcom.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
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Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby
Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu - ukončenia žrebovania,
najviac však do 22.10.2018.
Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na
automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej
spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania
osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť
automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných
údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ
spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj
súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže
uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: marcel.steinhauser@cbre.com, alebo písomne na
adresu prevádzkovateľa.
Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je
zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutá osoba
zapojená do súťaže.
11. Oficiálne pravidlá
Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke organizátora
www.arkadiatrnava.sk Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito
pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.
Doplňujúce pravidlá pre nákupy v lekárni Pharmacum plus (v zmysle zákona c. 362/2011 Z.z.) :
Do súťaže môžu byť prijaté len poklad. bloky (účtenky), ktoré neboli vystavené na:
a) liek, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis,
b) diabetické potraviny, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo,
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c)
zdravotnícke pomôcky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis
alebo poukaz.
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