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

V Trnave, 05.09.2017
Pravidlá spotrebiteľskej súťaže
„11. NARODENINY Shopping Park Arkadia“
1. Organizátor a sprostredkovateľ súťaže
Spotrebiteľskú súťaž „11 NARODENINY Shopping Park Arkadia“ 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:
Tel. č.: +421 911 318 033
Email: marcel.steinhauser@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 20.09.2017 o 9.00 hod. a končí 20.10.2017 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 20.10.2017 o 21.00 hod. Žrebovanie výhier sa uskutoční 21.10.2017 od 15:30 do 17:30
hod. na základe náhodného zlosovania pod dohľadom notára na správe SP Arkadia. Žrebovanie
hlavných výhier a odovzdanie hlavných výhier výhercom prebehne 21.10.2017 maximálne do 17.30
hod.
5. Výhry
Hlavnými výhrami sú darčekové poukážky SP Arkadia v hodnote 350 EUR – 1.cena (slovom
tristopäťdesiat eur) a 200 EUR – 2.cena (slovom dvesto eur) na nákup v Shopping Park Arkadia za
presne vyšpecifikovaných podmienok uvedených v bode č. 6. (ďalej len „hlavná výhra“). Vedľajšie výhry
predstavujú vecné ceny od nájomcov SP Arkadia uvedených ako reklamní partneri alebo kupóny na
zľavu a darčekové poukážky (šeky) na nákup v SP Arkadia (ďalej len „vedľajšie výhry“). Vedľajšie výhry
môžu byť uplatnené na nákup v SP Arkadia iba za podmienok stanovených v bode č. 6 nižšie.
6. Postup pri žrebovaní a odovzdávaní výhier
Pri žrebovaní výhier sa najskôr vyžrebujú hlavné výhry. Pokiaľ sa vyžrebovaní výhercovia
nenachádzajú na mieste žrebovania a nepreukážu sa preukazom totožnosti a zaregistrovaným
pokladničným dokladom podľa bodu 4 do 5 (slovom päť) minút riadne odmeraného času od
vyžrebovania výhier, žrebujú sa ďalší výhercovia.
Po vyžrebovaní hlavných výhier sa postupne žrebujú vedľajšie výhry. V prípade, že výherca vedľajšie
výhry nebude fyzicky prítomný a nevyzdvihne si výhru na mieste vyhlasovania výhier, musí si ju
prevziať na Správe centra SP Arkadia do 27.10.2017 v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod., inak jeho
nárok na výhru zanikne.
Hlavné výhry:
1. cena - darčekové poukážky SP Arkadia v celkovej hodnote 350 EUR
2. cena - darčekové poukážky SP Arkadia v celkovej hodnote 200 EUR
Vedľajšie výhry:
- vecné ceny od nájomcov SP Arkadia uvedených ako reklamní partneri alebo kupóny na zľavu
darčekové poukážky (šeky) na nákup v SP Arkadia.
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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.

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 bezvýhradný a
časovo neobmedzený súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž,
v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko (v rozsahu obec), telefónne číslo a e-mailová adresa, na účely
jeho identifikácie pri žrebovaní a odovzdávaní výhier a ich poskytnutie je dobrovoľné, pričom s osobnými
údajmi účastníkov súťaže bude naložené v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Organizátor týmto informuje dotknutú osobu, že
poskytuje organizátorovi svoje osobné údaje dobrovoľne, nemôže byť donútená k súhlasu so
spracovaním svojich osobných údajov a je oprávnená odmietnuť poskytnutie svojho súhlasu.
Organizátor vyhlasuje, že:
(i) bude s osobnými údajmi dotknutej osoby nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
(ii) poskytne osobné údaje tretím osobám iba s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby alebo ak je
to stanovené v týchto pravidlách alebo ak mu to ukladá všeobecne záväzný právny predpis,
(iii) osobné údaje dotknutej osoby budú sprístupnené najmä zamestnancom organizátora, prípadne
tretím osobám v subdodávateľskom zmluvnom vzťahu k organizátorovi, ktoré zabezpečujú napĺňanie
účelu spracovania osobných údajov, ako je špecifikovaný vyššie,
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(iv) osobné údaje dotknutej osoby budú zlikvidované dňa 22.10.2017 po
ukončení žrebovania, spôsobom zrušenia web stránky www.arkadiatt.sk a
výmazom všetkých osobných údajov v nej obsiahnutých.
(v) nepredpokladá, ani jej nie je zrejmé, že sa uskutoční prenos osobných údajov do tretích krajín.
Dotknutá osoba zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.
Dotknutá osoba zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bola organizátorom oboznámená s
podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že jej boli známe všetky potrebné informácie zo
strany organizátora podľa zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor ďalej vyhlasuje a dotknutá
osoba potvrdzuje, že bola oboznámená o všetkých svojich právach, ktoré sú stanovené zákonom o
ochrane osobných údajov a o možnosti ich využitia.
Dotknutá osoba zapojením sa do súťaže taktiež vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže, pričom
súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.
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,
c) zdravotnícke pomôcky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo poukaz.
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