
PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ AKCIE SPOLOČNOSTI MCCAIN „STAŇTE SA PROFESIONÁLOM V OBLASTI 
DONÁŠKY“ 

 
§1 

[VŠEOBECNÉ USTANOVENIA] 
 

1. Propagačná akcia prebieha v súlade s týmito pravidlami, ďalej len „pravidlá“, a slovenskými právnymi 
predpismi, najmä predpismi Občianskeho zákonníka.  

2. Propagačná akcia nie je hazardná hra podľa čl. 2 ods. 1 zákona o hazardných hrách z 19. 11. 2009 (Z. Z. z 
roku 2015, č. 612) a nepodlieha usmerneniam tohto zákona ani vykonávacím smerniciam k tomuto 
zákonu.  

3. Organizátorom propagačnej akcie je reklamná agentúra Black Tea, spol. s r.o., Pluhová 49, 831 03 
Bratislava, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 
10267/B, DIČ 2020252817 (ďalej ako „organizátor“).  

4. Sponzorom v propagačnej akcii v súvislosti s odmenami je spoločnosť McCain Poland Sp. z o.o. so sídlom 
v meste Chociwel,  
57-100 Strzelin, Chociwel 25, Poľsko, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Národného súdneho registra 
Obvodného súdu pre Vroclav-Fabryczna vo Vroclave, IX. ekonomické oddelenie s evidenčným číslom 
0000123561, so základným imaním vo výške 30 095 340 PLN splateným v plnej výške, DIČ 7790041993 
(ďalej ako „sponzor“). 

5. Propagačná akcia bude prebiehať od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021. Rozhoduje dátum na poštovej pečiatke 
zásielky s prihláškou do propagačnej akcie. 

6. Propagačná akcia sa uskutoční na území Slovenska a je určená výlučne občanom Slovenska s miestom 
trvalého pobytu na území Slovenska.  

 
§2 

[ÚČASTNÍCI PROPAGAČNEJ AKCIE] 
 

1. Prihlásenie do Propagačnej akcie musí byť v súlade so spôsobom uvedeným v pravidlách. Nesplnenie 
ktorejkoľvek podmienky uvedenej v pravidlách spôsobí neplatnosť prihlášky.  

2. Účastníkmi propagačnej akcie môžu byť iba fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území 
Slovenska a prevádzkujúci reštauračné zariadenia, ktoré sú zásobované produktmi sponzora. 

 
3. Účastníkmi propagačnej akcie nemôžu byť: 

a) Prevádzkovatelia siete, ktorí vlastnia viac ako 10 reštauračných zariadení, 
b) zamestnanci, ich manželia, príbuzní a rodina organizátora alebo sponzora a tiež iných subjektov, ktoré 

sa priamo zúčastňujú prípravy a realizácie súťaže na pokyn organizátora.  
 

4. Právo overiť splnenie vyššie uvedených podmienok účasti prislúcha výlučne organizátorovi.  

5. Poskytnutie údajov vrátane osobných údajov spojených s propagačnou akciou je dobrovoľné, ale 
nevyhnutné na účasť na akcii.  

6. Pravidlá opisujú zásady účasti na organizovanej propagačnej akcii a podmienky účasti na akcii, ktoré 
účastník akceptuje vo chvíli zapojenia sa do propagačnej akcie. 



7. Organizátor upozorňuje, že účastník propagačnej akcie sa počas jej trvania môže zapojiť maximálne 1-krát 
a môže získať maximálne 1 odmenu. 

8. Ak je v rámci jednej živnosti spravovaných niekoľko prevádzok, každá prevádzka môže podať 
prihlášku do propagačnej akcie samostatne. Aby sa predišlo pochybnostiam: 1 prevádzka = 1 
účastník akcie. 

 

 

§3 
[ZÁSADY PROPAGAČNEJ AKCIE A ODMENY V PROPAGAČNEJ AKCII] 

 
1. Propagačná akcia spočíva v zozbieraní zodpovedajúceho množstva QR kódov vystrihnutých z kartónových 

obalov zakúpených akciových produktov uvedených v §3 bode 2 v ľubovoľnom pomere a ich výmene za 
vecnú odmenu (ďalej „odmena“) týmto spôsobom: 

a) Za 20 QR kódov je možné získať: súpravu 2 záster a 8 tričiek v hodnote 28 EUR bez DPH  alebo 
súpravu poukážok Tesco v hodnote 25 EUR.  

b) Za 40 QR kódov je možné získať fritézu s objemom 8 l v hodnote 169 EUR bez DPH . 
 

2. Reklamné produkty značky McCain zaradené do propagačnej akcie, ktorých kódy z kartónových obalov je 
možné vymieňať za odmeny, dostupné v predaji na území Slovenska (ďalej len „akciové produkty“) sú 
tieto:  

 

p. 
č. názov produktu kód produktu 

1 McCain Crispers  1000006742 

2 McCain SureCrisp 6/6  1000007738 

3 McCain SureCrsip 6/6 skin on  1000007739 

4 McCain SureCrisp 9/9  1000007565 

5 McCain SureCrsip 9/9 skin on  1000007564 

 
 

3. Odmeny: 100 fritéz, 60 súprav reklamného oblečenia a 50 poukážok Tesco v hodnote 25 EUR. V prípade 
vyčerpania odmien sa akcia automaticky končí. 

4. V prípade vyčerpania zásob jedného druhu odmien na prvej úrovni propagačnej akcie získa účastník za 20 
QR kódov druhú úroveň odmeny. 

5. Ak sa chce účastník zúčastniť propagačnej akcie, je povinný oboznámiť sa s jej zásadami uvedenými v 
pravidlách a splniť tieto podmienky:  

a) kúpiť akciové produkty značky McCain v takom množstve, ktoré umožňuje výmenu za vybranú vecnú 
odmenu; 

b) správne vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza na reklamnom letáku alebo na stránke 
www.mccainfoodservice.sk vzor prihlášky je uvedený ako  
príloha č. 2. 

http://www.mccainfoodservice.sk/


c) odoslať vyplnenú prihlášku spolu so zodpovedajúcim množstvom QR kódov na adresu organizátora 
propagačnej akcie: Black Tea, spol. s r.o. Pluhová 49, 831 03 Bratislava, pričom môže použiť obálku 
priloženú k reklamnému letáku alebo vlastnú obálku, na ktorú je potrebné napísať „Propagačná akcia 
spoločnosti McCain“. 

6. Odmena získaná v propagačnej akcii predstavuje príjem z hospodárskej činnosti a výherca je povinný 
zahrnúť vyššie uvedenú odmenu do účtovníctva v rámci svojej podnikateľskej činnosti. 

7. Vecná odmena budú účastníkovi doručená kuriérom na adresu uvedenú v prihláške v termíne 21 
pracovných dní od doručenia zásielky s kódmi a prihláškou na adresu organizátora.  

8. Potvrdenie o prevzatí zásielky od kuriéra znamená potvrdenie prevzatia odmeny. 

9. Odmeny sa nedajú vymeniť za peňažný ekvivalent. 

10. Organizátor nie je zodpovedný za to, ak nie je možné prevziať odmenu alebo ak je prevzatie odmeny 
skomplikované okolnosťami na strane výhercu. 

 

 

§4 
[SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV] 

 
1. Osobné údaje účastníkov propagačnej akcie budú spracovávané v súlade s prílohou č. 1 k pravidlám  

 

§5 
[PRAVIDLÁ REKLAMAČNÉHO KONANIA] 

 
1. Reklamácie sa posudzovať skúmať na základe týchto pravidiel.  

2. Reklamácie spojené s propagačnou akciou sa môžu pod hrozbou neplatnosti predkladať výlučne písomne 
na adresu organizátora – Black Tea, spol. s r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava, s poznámkou „Reklamácie 
– PROPAGAČNÁ AKCIA SPOLOČNOSTI McCAIN“. Reklamácie súvisiace s propagačnou akciou sa musia 
nahlásiť v termíne do 10 kalendárnych dní (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) od dátumu ukončenia 
propagačnej akcie, reklamácie súvisiace s odovzdanými odmenami do 3 kalendárnych dní (rozhoduje 
dátum na poštovej pečiatke) od dátumu doručenia odmeny.  

3. Reklamácie bude organizátor skúmať v termíne do 14 pracovných dní od dátumu doručenia reklamácie.  

4. Reklamácie, ktoré budú doručené po termíne uvedenom v ods. 2 alebo ktoré nebudú obsahovať spätnú 
adresu odosielateľa, sa skúmať nebudú.  

§6 
[ZMENA PRAVIDIEL PROPAGAČNEJ AKCIE] 

 
1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel propagačnej akcie z vážnych dôvodov, a to 

kedykoľvek. Môže najmä predĺžiť, skrátiť alebo prerušiť propagačnú akciu aj bez uvedenia dôvodu.  

 



2. Organizátor sa zaväzuje, že v prípade vykonania zmien v pravidlách nebudú tieto zmeny rušiť práva 
nadobudnuté účastníkmi ani zhoršovať podmienky propagačnej akcie. V prípade zmien v pravidlách bude 
organizátor o tejto skutočnosti informovať účastníkov tak, že zverejní príslušné informácie na stránkach 
organizátora a sponzora a tiež v sídle organizátora. Zmenené pravidlá nadobudnú účinnosť v okamihu ich 
zverejnenia. 

 
§7 

[ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA] 
 

1. Pravidlá sú dostupné v sídle organizátora a na stránke www.mccainfoodservice.sk.  

2. Názvy jednotlivých kapitol pravidiel majú informatívny charakter.  

3. Všetky informácie o propagačnej akcii uvedené v ľubovoľných reklamných materiáloch majú iba ilustračný 
charakter a nemôžu byť základom na predkladanie akýchkoľvek nárokov. Jedinými záväznými pravidlami 
vo veci práv účastníkov propagačnej akcie a organizátora sú ustanovenia týchto pravidiel propagačnej 
akcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mccainfoodservice.sk/


 

Príloha č. 1 – Pravidlá spracovávania osobných údajov. Vyhlásenie účastníka v 

súvislosti s pravidlami spracovávania osobných údajov 

1.  Spoločnosť Black Tea, spol. s r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava (prevádzkovateľ) ako 

prevádzkovateľ údajov vyhlasuje, že spracováva vaše osobné údaje: meno, priezvisko, 

korešpondenčné údaje, telefónne číslo, e-mailovú adresu, mesto, PSČ, ulicu a číslo domu/bytu, 

názov prevádzky, názov spoločnosti a DIČ spoločnosti.  

2. Tieto osobné údaje budú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o 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) („GDPR“). 

3. Prevádzkovateľ bude údaje účastníkov spracovávať na účely: 

1) uskutočnenia PROPAGAČNEJ AKCIE MCCAIN „STAŇTE SA PROFESIONÁLOM V OBLASTI 

DONÁŠKY“ („akcia“) (právny základ: čl. 23 ods. 1 b. 1 zákona, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). 

2) dohodnutia, zistenia alebo obhajoby nárokov (právny základ: čl. 23 ods. 1 b. 5 zákona, čl. 6 

ods. 1 písm. a) GDPR). 

4. V súvislosti so spracovávaním údajov na účely uvedené v ods. 3 môže prevádzkovateľ 

sprístupňovať osobné údaje účastníka nasledujúcim adresátom alebo skupinám adresátov: 

1) zamestnanci organizátora, 

2) sponzor v rámci akcie, 

3) iné subjekty oprávnené na získanie osobných údajov účastníka na základe príslušných 

právnych predpisov. 

5. Osobné údaje účastníka budú uchovávané počas obdobia potrebného na realizáciu zámeru ich 

spracovávania, t. j.: 

1) v rozsahu uskutočnenia akcie – počas 6 mesiacov počnúc dňom doručenia odmien alebo do 

odvolania súhlasu, pokiaľ neexistuje iný právny základ spracovávania, 

2) v rozsahu splnenia zákonných záväzkov organizátora súvisiacich s vykonávanou činnosťou – 

až do splnenia týchto záväzkov zo strany prevádzkovateľa, 

3) v rozsahu dohodnutia, zistenia alebo obhajoby nárokov – v období nevyhnutnom na 

obhajobu týchto nárokov v rozsahu vyžadovanom ustanoveniami zákona. 

6. Účastník má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas v rozsahu, v akom prevádzkovateľ spracováva 

osobné údaje výlučne na základe tohto súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovávanie, 

ktoré sa uskutočnilo v súlade so zákonom na základe súhlasu pred jeho odvolaním. 

7. Poskytnutie osobných údajov zo strany účastníka je dobrovoľné, ale je podmienkou účasti na akcii. 

Odvolanie súhlasu bude považované za rezignáciu na účasť na akcii. 

8. Prevádzkovateľ nebude robiť rozhodnutia založené iba na automatizovanom spracovávaní 

osobných údajov účastníka. 

9. Podľa zákona má účastník právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich upravovanie. 



10. Na základe nariadenia GDPR má účastník právo: 

1) na získanie potvrdenia, či prevádzkovateľ spracováva jeho údaje, a tiež má právo na prístup 
k svojim údajom (čl. 15 GDPR), 

2) na opravu a doplnenie svojich údajov (čl. 16 GDPR), 

3) na odstránenie svojich údajov (čl. 17 GDPR), 

4) požiadať o obmedzenie spracovávania svojich údajov (čl. 18 GDPR), 

5) na prenos svojich údajov k inému prevádzkovateľi (čl. 20 GDPR). 

11. Účastník má právo kedykoľvek – z dôvodov spojených s mimoriadnou situáciou – vzniesť námietku 
voči spracovávaniu svojich údajov na účely realizácie zákonne oprávnených záujmov 
prevádzkovateľa. V takom prípade môže prevádzkovateľ spracovávať údaje účastníka, pokiaľ 
preukáže existenciu dôležitých oprávnených záujmov na spracovávanie, ktoré sú nadradené 
záujmom, právam a slobodám účastníka, alebo na dohodnutie, zistenie alebo obhajobu nárokov 
(čl. 21 ods. 1 GDPR). 

12. Účastník má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov. 
 
 

Vyhlásenia účastníka 
 

Meno a priezvisko: ………………………………………………………............................ 

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………….. 
 
 

1. *Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s pravidlami propagačnej akcie „Staňte sa profesionálmi v 

oblasti donášky“ a zaväzujem sa ich dodržiavať. 

2. Súhlasím s účasťou v PROPAGAČNEJ AKCII SPOLOČNOSTI MCCAIN „STAŇTE SA PROFESIONÁLOM 

V OBLASTI DONÁŠKY“ a so spracovávaním mojich osobných údajov na účely účasti a v rozsahu 

potrebnom na účasť. 

3. Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s vyššie uvedenými pravidlami spracovávania osobných 

údajov vrátane informácií o právach, ktoré mi prislúchajú. 

 
 
 

Mesto a dátum Meno a priezvisko, podpis účastníka 

  

 

 


