Štatút spotrebiteľskej súťaže
“Generický promokit 2022“
Preambula
Zmyslom tohto štatútu je záväzne upraviť pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Generický promokit 2022“ (ďalej
len „Súťaž“). Tento štatút je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá Súťaže tak,
aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).
Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných
hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účelom súťaže je zvýšenie informovanosti verejnosti a propagácia výrobkov z portfólia spoločnosti
Heineken Slovensko a.s.

I. Organizátor Súťaže
1. Organizátorom Súťaže je spoločnosť Heineken Slovensko, a.s., so sídlom: Novozámocká 2, 947 01
Hurbanovo, IČO: 36 528 391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sa, vložka č.
10074/N (ďalej len "Organizátor").
II. Čas a miesto trvania Súťaže
1. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky vo vybraných prevádzkach ponúkajúcich produkty
z portfólia Organizátora (ďalej len „Zapojené prevádzky“) v termínoch stanovených vždy konkrétnou
Zapojenou prevádzkou (spravidla 3 týždne trvania Súťaže na Zapojenej prevádzke) kedykoľvek v čase
od 01.03.2022 až do 31.12.2022 (ďalej ako „Čas trvania Súťaže“).
2. Zapojené prevádzky budú označené príslušným reklamným a propagačným materiálom.
III. Podmienky účasti v Súťaži
1.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, staršia
ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej ako "Súťažiaci"), ktorá;
•

vyjadrí súhlas so zaradením do Súťaže spôsobom popísaným nižšie v bode 2 tohto článku Pravidiel;
a

•

v Čase trvania Súťaže si zakúpi v príslušnej Zapojenej prevádzke čapovaný produkt z portfólia
Organizátora v objeme 0,5l (ďalej ako „Súťažný produkt“); a

•

splní podmienky stanovené Pravidlami definované v čl. IV. týchto Pravidiel s výnimkou osôb, ktoré
nemajú právo zúčastniť sa Súťaže, a to:
•

štatutárnych orgánov, vlastníkov a zamestnancov Organizátora, štatutárnych orgánov,
vlastníkov a zamestnancov, reklamných a promotion agentúr zúčastnených na tejto Súťaži
a iných zmluvných partnerov poverených organizáciou a zabezpečením tejto Súťaže, alebo
spoločností, ktoré sa na nej zúčastňujú iným spôsobom a im blízkych osôb. Blízkou osobou
sa rozumie osoba v zmysle ust. § 116 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník; a

•

osôb, ktoré sú v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu k Organizátorovi.

2.

3.

Osoby, ktoré sa zúčastnia Súťaže vyhlasujú, že:
•

súhlasia s podmienkami Súťaže uvedenými v Pravidlách; a

•

svoju účasť v Súťaži budú uskutočňovať vo vlastnom mene a na vlastný účet.

Ak sa preukáže, že výherca je osobou, ktorá nemá právo zúčastniť sa Súťaže, výhra sa mu neodovzdá
a ostáva majetkom Organizátora. V prípade, ak osoba, ktorá nemá právo zúčastniť sa Súťaže už výhru
prevzala, je povinná na základe písomnej výzvy Organizátora výhru Organizátorovi vrátiť, respektíve
nahradiť Organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

IV. Princíp Súťaže
1.

Kúpou každého Súťažného produktu v Zapojenej prevádzke súťažiaci získava 1 (jednu) súťažnú
pečiatku, ktorou personál Zapojenej prevádzky označí/opatrí hraciu kartu súťažiaceho podľa
nasledujúcej vety. Pri kúpe prvého Súťažného produktu v Zapojenej prevádzke je súťažiacemu spolu
so súťažnou pečiatkou odovzdaná aj hracia karta. To isté platí aj v prípade zakúpenia ďalšieho
Súťažného produktu po zaplnení hracej karty v zmysle bodu 2 tohto článku Pravidiel, až do vyčerpania
zásob. Každá zo Zapojených prevádzok má k dispozícii maximálne 100 ks hracích kariet.

2.

Úlohou Súťažiaceho je najneskôr do okamihu žrebovania stanoveného príslušnou Zapojenou
prevádzkou v Čase trvania Súťaže vhodiť do urny, ktorá sa nachádza na viditeľnom mieste v príslušnej
Zapojenej prevádzke, vyplnenú hraciu kartu preukazujúcu nákup 15 ks Súťažného produktu podľa
predchádzajúceho bodu tohto článku (t.j. vyplnenú hraciu kartu s 15 súťažnými pečiatkami), a na ktorej
Súťažiaci uvedie svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná adresa a telefonický
kontakt (ďalej len „kontaktné údaje“). Každá takáto vyplnená hracia karta predstavuje jeden žreb. Jeden
Súťažiaci môže vložiť do súťažnej urny neobmedzený počet vyplnených hracích kariet, a tým zvýšiť
svoju šancu na výhru.

3.

Do žrebovania budú zaradené výlučne tie hracie karty, ktoré budú úplne, správne a pravdivo vypísané
v súlade s týmto článkom.

4.

Po ukončení Súťaže prebehne v príslušnej Zapojenej prevádzke žrebovanie o výhry. Deň a čas
žrebovania bude stanovený príslušnou Zapojenou prevádzkou v propagačných materiáloch dostupných
v Zapojenej prevádzke.

5.

Výhry bude žrebovať poverený zástupca Organizátora (ďalej aj ako „Poverený zástupca Organizátora“).
Ak súťažiaci po ukončení žrebovania nebude telefonicky alebo osobne kontaktovaný, znamená to, že
nebol vyžrebovaný, a teda v žrebovaní nevyhráva.

6.

Kontaktné údaje poskytnuté Súťažiacimi v Súťaži slúžia pre identifikáciu Súťažiaceho a uľahčenie
komunikácie Organizátora so Súťažiacim. Prostredníctvom kontaktných údajov Súťažiaceho sa pri
preberaní výhry bude overovať správnosť a platnosť údajov poskytnutých Súťažiacim.

V. Výhra
1.

2.

V Súťaži je možné súťažiť o nižšie uvedené výhry/druhy výhier pre každú zo Zapojených prevádzok:
a)

1x hlavná výhra (ďalej ako „hlavná výhra“)

b)

10x vedľajšia výhra (ďalej ako „vedľajšie výhry“)

Hlavná a vedľajšie výhry budú vždy uvedené v propagačných materiáloch pre každú zo Zapojených
prevádzok zvlášť.

3.

Každý Súťažiaci pri nákupe 15 ks Súťažného produktu v danej Zapojenej prevádzke v Čase trvania
Súťaže a preukázaním sa vyplnenou hracou kartou v zmysle čl. IV bod 2 týchto Pravidiel, zároveň

získava okamžitú výhru – 0,5 l čapovaného piva z portfólia Organizátora podľa dostupnosti na
Zapojenej prevádzke (ďalej len „okamžitá výhra“).
4.

Organizátor najneskôr pri odovzdaní výhry oznámi výhercovi hodnotu výhry.

VI. Odovzdanie výhier
1. Poverený zástupca Organizátora bude telefonicky alebo osobne kontaktovať výhercov hlavnej
a vedľajších výhier za účelom oznámenia o výhre v Súťaži. Ak sa nepodarí s výhercom spojiť do troch
dní odo dňa jeho vyžrebovania, Organizátor je oprávnený naložiť s výhrou podľa vlastného uváženia,
napríklad sa môže rozhodnúť že vyžrebuje náhradného výhercu.
2. Poverený zástupca Organizátora odovzdá výhercom výhry v mieste a termíne, ktoré si dohodne spolu s
výhercom. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny spôsobu doručenia výhry. Ak si výherca výhru
neprevezme, Organizátor je oprávnený s výhrou naložiť podľa vlastného uváženia.
3. Okamžitá výhra bude odovzdaná súťažiacemu priamo na Zapojenej prevádzke po splnení podmienok
podľa článku V bod 3 týchto Pravidiel.
VII. Všeobecné ustanovenia
1.

Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo Súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej
Pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Tieto Pravidlá je možné
zmeniť iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

2.

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa
tejto Súťaže. Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.

3.

V prípade podozrenia zo zneužívania pravidiel Súťaže Súťažiacim je Organizátor oprávnený
jednostranne vylúčiť takéto Súťažiaceho zo Súťaže, a to aj bez jeho vedomia.

4.

Súťažiaci nemôžu požadovať peňažné plnenie výmenou za výhry v Súťaži, ani požadovať zámeny v
položkách pri výhrach a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora než tie, ktoré
sú uvedené v týchto Pravidlách. Výhru nie je možné previesť na inú osobu, a to ani na takú, ktorá spĺňa
podmienky účasti Súťažiaceho definované pre účely tejto Súťaže. Výhru v tejto Súťaži nie je možné v
zmysle ust. § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka súdne vymáhať.

5.

Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor Súťaže
nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

6.

Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť výhry poskytnuté do Súťaže uvedené v článku V. týchto
Pravidiel.

7.

Organizátor nebude zodpovedať za prípadné odvody na zdravotné poistenie a daňové povinnosti
Súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

8.

V prípade rozporu ustanovení Pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa Súťaže, nejasností
týkajúcich sa výkladu týchto Pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné
ustanovenia týchto Pravidiel.

9.

Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s Pravidlami Súťaže svojou účasťou v Súťaži, pričom tiež súhlasí, že
ich bude v plnej miere dodržiavať.

10. Organizátor nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v
Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži.
11. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a
záväzné.

VIII. Ochrana osobných údajov
1.

Kontaktné údaje uvedené Súťažiacimi na hracích kartách (čl. IV bod 2) predstavujú osobné údaje. Tieto
osobné údaje budú spracúvané v rámci realizácie Súťaže v súlade s platnými právnymi predpismi pre
ochranu osobných údajov, najmä Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („Nariadenie“).

2.

V rámci realizácie Súťaže vystupuje v zmysle Nariadenia Organizátor ako prevádzkovateľ, pretože
určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov výhercov ako súťažiacich. Kontaktným
miestom pre výhercov ako dotknutých osôb je zodpovedná osoba Organizátora (Privacy Officer, email:
SK1-GDPR@heineken.com; kontaktný formulár dostupný aj na www.heinekenslovensko.sk/kontakty).

3.

Výherca poskytuje Organizátorovi svoje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, kontaktná adresa
a telefónne číslo za účelom realizácie všetkých práv a povinností, ktoré mu vyplývajú z týchto Pravidiel,
a to:

4.

a)

identifikácie výhercu ako účastníka Súťaže;

b)

overenia splnenia podmienok účasti v Súťaži stanovených týmito Pravidlami;

c)

komunikáciu s výhercom,

d)

odovzdanie výhry výhercovi,

e)

overenie správnosti a platnosti údajov poskytnutých výhercom pri preberaní výhry.

Hracie karty s poskytnutými kontaktnými údajmi Súťažiacich budú zlikvidované po ukončení Súťaže.
Osobné údaje výhercov budú uchovávané po dobu 2 rokov odo dňa skončenia Súťaže, prípadne aj
dlhšie, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti Organizátora, a to na
dobu takto stanovenú zákonom.

5.

Právnym základom spracúvania osobných údajov výhercu sú tieto Pravidlá, ktoré momentom zapojenia
výhercu ako Súťažiaceho do Súťaže predstavujú záväznú dohodu o podmienkach Súťaže; spracúvanie
osobných údajov výhercu ako Súťažiaceho je tak nevyhnutné na plnenie tejto dohody zo strany
Organizátora a preto sa nevyžaduje súhlas výhercu ako dotknutej osoby.

6.

Poskytnutie osobných údajov výhercom hlavnej výhry je podmienkou pre odovzdanie výhry výhercovi
(požiadavka potrebná na plnenie zmluvy). V prípade odmietnutia poskytnutia osobných výhercom
nemôže byť výhercovi odovzdaná výhra.

7.

Organizátor týmto v súlade s Nariadením informuje výhercu a súťažiacich o ich práve:
a)

požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom;

b)

na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov;

c)

namietať proti spracovaniu osobných údajov;

d)

na prenosnosť osobných údajov;

e)

podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov).

IX. Dostupnosť pravidiel súťaže
1.

Tieto Pravidlá upravujú práva a povinnosti Súťažiacich a subjektov zúčastnených na realizácii
propagačnej súťaže uskutočnenej podľa ust. § 3 ods. 5 zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa
tejto Súťaže.

3.

Úplné Pravidlá Súťaže v aktuálnom znení sú po celý čas konania Súťaže k dispozícii aj na adrese
Organizátora: Apollo Business Center II, Prievozská 4D, Blok E, 821 09 Bratislava a na webstránke:

www.heinekenslovensko.sk/nase-znacky/#akcie. Skrátená informatívna verzia Pravidiel Súťaže bude
poskytnutá na informačných letákoch Súťaže umiestnených v Zapojených prevádzkach.
V Bratislave dňa 28.2.2022
Za Organizátora:

------------------------Heineken Slovensko, a.s.
Zuzana Sidivárová,
Trade Marketing Manager,
na základe poverenia

