
PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ AKCIE MCCAIN  
„CHUŤOVKY MCCAIN“ 

 
§1 

[VŠEOBECNÉ USTANOVENIA] 
 

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

2. Propagačná akcia nie je hazardnou hrou v zmysle čl. 2 ods. 1 zákona o hazardných hrách z 19. 11. 2019 (Zb. 
z r. 2015, č. 612) a nepodlieha predpisom vyššie uvedeného zákona a jeho vykonávacích nariadení.  

3. Organizátorom propagačnej akcie a prevádzkovateľom osobných údajov účastníkov propagačnej 
akcie je spoločnosť McCain Poland Sp. z o.o. so sídlom v meste Chociwel, 57-100 Strzelin, Chociwel 
25, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Národného súdneho registra Obvodného súdu pre 
Vroclav-Fabryczna v meste Vroclav, IX. hospodárske oddelenie, s evidenčným číslom 0000123561, 
so základným imaním vo výške 30 095 340 PLN splateným v plnej výške, DIČ 7790041993.  

4. V mene organizátora v rámci tejto propagačnej akcie koná: 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 len „agentúra”).  

5. Propagačná akcia bude trvať od 1. 12. 2022 do 30. 4. 2023  alebo do vyčerpania zásob odmien v 
súlade s§3 ods. 3 pravidiel.  

O dátume odoslania prihlášky rozhoduje dátum na poštovej pečiatke zásielky s prihláškou do propagačnej 
akcie.  

6. Propagačná akcia bude prebiehať na území Slovenska a je určená výlučne pre obyvateľov Slovenska,                 
s miestom pobytu na území Slovenska, pri zohľadnení ďalších ustanovení týchto pravidiel. 

 
§2 

[ÚČASTNÍCI PROPAGAČNEJ AKCIE] 
 

1. Účasť na propagačnej akcii je dobrovoľná. Účasť na propagačnej akcii znamená dodržiavanie pravidiel 
počas celého jej trvania. 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 plnoleté fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť       
na území Slovenska a prevádzkujúce reštauračné zariadenia, ktoré sú zásobované produktmi organizátora. 

 
3. Účastníkmi propagačnej akcie nemôžu byť: 

a) Prevádzkovatelia siete, ktorí vlastnia viac ako 10 reštauračných zariadení, 
b) zamestnanci organizátora, ich manželia/manželky, potomkovia, rodičia a súrodenci ani zamestnanci   

(a ich manželia/manželky, potomkovia, rodičia a súrodenci) iných subjektov, ktoré sa priamo 
zúčastňujú na príprave a realizácii propagačnej akcie na základe požiadavky organizátora alebo 
agentúry.  

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

5. Poskytnutie údajov vrátane osobných údajov týkajúcich sa propagačnej akcie je dobrovoľné, ale 
nevyhnutné na účasť v tejto propagačnej akcii.  

6. Pravidlá opisujú zásady účasti na organizovanej propagačnej akcii a podmienky účasti na tejto 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 2-krát 
a môže získať maximálne 1 fritézu a 1 panvicu. 



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

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

 
1. Propagačná akcia spočíva v získaní zodpovedajúceho množstva QR kódov vystrihnutých z kartónov 

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

2. Princíp výmeny QR kódov za odmeny: 

a) Za 10 QR kódov, z čoho 4 QR kódy musia byť z kartónov Extra Crispy Emmental Sticks, získate fritézu 
4 l v hodnote 156,60€ netto + 20% DPH = 187,92€ brutto 
alebo 

b) Za 6 QR kódov, v z čoho 2 QR kódy musia byť z kartónov Extra Crispy Emmental Stick, získate panvicu 
28 cm v hodnote 37,26€  netto + 20% DPH = 44,71€ brutto 

 
2. Reklamné produkty značky McCain zaradené do propagačnej akcie, ktorých kódy z kartónov je možné 

vymieňať za odmeny, dostupné v predaji na území Slovenska (ďalej len „akciové produkty“) sú tieto:  

  NÁZOV PRODUKTU KÓD PRODUKTU 

  SYROVÉ CHUŤOVKY 

1 Extra Crispy Emmental Sticks 1000010660 

2 Camembert Bites 1000004096 

3 Chili & Cheese Nuggets 1000009974 

4 Cheese Balls 1000005327 

5 Cheese Pillows Cream Cheese & Herbs 1000005328 

6 Cheese Pillows Original 1000005232 

7 Tomato Mozza Melters 1000005330 

8 Cheddar Cheese Jalapeño Peppers 5904 

9 Cream Cheese Jalapeño Peppers 5905 

10 Red Hot Chili Peppers 5906 

11 Breaded Mozzarella Sticks 1000009985 

12 Beer Battered Mozzarella Sticks 1000009965 

13 Nacho Cheese Triangles 1000006875 

  MÄSOVÉ CHUŤOVKY 

15 Chicken Drips 1000009825 

16 Crispy Chicken Strips 1000007658 

17 Chicken Kicks Sweet Chili 1000005329 

18 Spicy Chicken Wings 6231 

19 Spicy BBQ Chicken Wings 6245 

20 Crispy Chicken Wings 1000009824 

21 Crispy Chicken Fillets  1000009806 

  ZELENINOVÉ CHUŤOVKY 

24 Spicy Onion Rings 1000008023 

25 Mini Crispy Onion Ring  1000009959 

26 Onion Rings 1106 

27 Beer Battered Onion Rings Thin Cut 3065 

28 Pepper Rings 1110 
 

 



3. Odmeny: 80 fritéz a 100 panvíc. V prípade vyčerpania zásob odmien sa akcia automaticky končí. 

4. 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.mccain-foodservice.sk, vzor prihlášky je uvedený ako príloha č. 2, 

c) odoslať vyplnenú prihlášku spolu so zodpovedajúcim množstvom QR kódov na adresu agentúry: Black 
Tea, spol. s r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava a napíšte na ňu: „Propagačná akcia McCain“. 

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

6. 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.  

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

8. Odmeny sa nedajú vymeniť za peňažný ekvivalent. 

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

§4 
[SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV] 

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

§5 
[PRAVIDLÁ REKLAMAČNÉHO KONANIA] 

 
1. Reklamácie sa budú posudzovať na základe týchto pravidiel.  

2. Reklamácie spojené s propagačnou akciou sa môžu pod hrozbou neplatnosti predkladať výlučne písomne 
na adresu agentúry: Black Tea, spol. s r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava, s označením „Reklamácie – 
PROPAGAČNÁ AKCIA 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 doručené po termínoch uvedených vyššie v ods. 2 alebo také, ktoré neobsahujú spätnú adresu 
odosielateľa, nebudú predmetom riešenia.  

§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 porušovať práva 
nadobudnuté účastníkmi ani zhoršovať podmienky propagačnej akcie. V prípade zmien v pravidlách o tejto 
skutočnosti bude organizátor informovať účastníkov tak, že zverejní príslušné informácie na stránke 
uvedenej v §7 ods. 1. Zmenené pravidlá nadobudnú účinnosť v okamihu ich zverejnenia. 

 



§7 
[ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA] 

 
1. Obsah pravidiel je dostupný na stránke www.mccain-foodservice.sk  

2. Názvy jednotlivých kapitol pravidiel majú informatívny charakter.  

3. Všetky informácie o propagačnej akcii uvedené v ľubovoľných reklamných a propagačných materiáloch 
majú iba informatívny 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.mccain-foodservice.sk/


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

s pravidlami spracovávania osobných údajov 

1. Prevádzkovateľ osobných údajov, spoločnosť McCain Poland Sp. z o.o. so sídlom v meste Chociwel,  

57-100 Strzelin, Chociwel 25, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Národného súdneho registra 

Obvodného súdu pre Vroclav-Fabryczna v meste Vroclav, IX. hospodárske oddelenie, s evidenčným 

číslom 0000123561, so základným imaním vo výške 30 095 340 PLN splateným v plnej výške, DIČ 

7790041993, informuje, že spracúva tieto vaše osobné údaje: meno, priezvisko a kontaktné údaje, 

telefónne číslo, e-mailovú adresu, obec, PSČ, názov ulice a číslo domu/bytu, názov gastronomickej 

prevádzky, názov firmy a DIČ firmy.  

2. Kontakt s prevádzkovateľom vo veci osobných údajov: písomne, s označením „Ochrana osobných 

údajov“ na adresu sídla alebo elektronicky: McCainPrivacy@mccain.com. 

3. Vaše osobné údaje budú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 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). 

4. Prevádzkovateľ bude údaje účastníkov spracovávať na účely: 

1) vykonávanie PROPAGAČNEJ AKCIE (s cieľom náležite realizovať propagačnú akciu, doručiť 

odmeny, na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR)), 

2) marketingu samotných produktov po ukončení propagačnej akcie – právny základ: oprávnený 

záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). 

3) realizácie dohody o poskytovaní bulletinu – právny základ: súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 

písm. a GDPR),   

4) preukazovania, uplatňovania alebo ochrany právnych nárokov (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. 

f) GDPR), 

5) súvisiace s vedením účtovných kníh a daňovej dokumentácie – s cieľom splniť právnu 

povinnosť v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,  

6) vnútorných potrieb prevádzkovateľa, napr. štatistiky a interného reportingu, ktoré 

predstavujú realizáciu nášho oprávneného záujmu (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).  

5. V súvislosti so spracovávaním údajov na ciele uvedené v čl. 4 môžu byť osobné údaje účastníka 

sprístupňované prostredníctvom prevádzkovateľa nasledovným príjemcom alebo skupinám 

príjemcov: 

1)  agentúre  Black Tea, spol. s r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava, 
2)  kuriérskym firmám, iným subjektom oprávneným získať osobné údaje účastníkov na základe 

príslušných právnych predpisov. 

6. Osobné údaje účastníka budú uchovávané na obdobie potrebné na realizáciu zámeru ich 

spracovávania, t. j. 

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

do odvolania súhlasu, pokiaľ neexistuje iný právny základ spracovávania, 

2) v prípade udelenia súhlasu na spracúvanie osobných údajov po ukončení propagačnej akcie do 

momentu jeho odvolania, pokiaľ neexistuje iný právny základ spracovávania, 

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

do splnenia týchto záväzkov zo strany prevádzkovateľa, 

4) v rozsahu dohodnutia, uplatnenia alebo obrany právnych nárokov – na obdobie nevyhnutné 

na obhajobu týchto nárokov v rozsahu požadovanom ustanoveniami zákona. 

7. Účastník má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovávaním údajov v rozsahu, v akom 



prevádzkovateľ na základe tohto súhlasu spracováva osobné údaje. Odvolanie súhlasu nemá vplyv 

na spracovávanie, ktoré sa uskutočnilo v súlade so zákonom na základe súhlasu pred jeho 

odvolaním. 

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

propagačnej akcii. Odvolanie súhlasu bude považované za rezignáciu na účasť na propagačnej akcii. 

9. Prevádzkovateľ nebude robiť rozhodnutia založené iba na automatizovanom spracovávaní 

osobných údajov účastníka. 

10. Podľa nariadenia GDPR má účastník právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich 

upravovanie. 

11. 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 prevádzkovateľovi (čl. 20 GDPR). 

12. Účastník má právo kedykoľvek – z dôvodov týkajúcich sa jeho mimoriadnej situácie – 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 preukazovanie, uplatňovanie alebo ochranu 
nárokov (čl. 21 ods. 1 GDPR). 

13. Účastník má právo predložiť sťažnosť dozornému orgánu, t. j. predsedovi Úradu na ochranu 
osobných údajov. 

 
 

Vyhlásenia účastníka 
 

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

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

1. Vyhlasujem, že som sa oboznámil/a s pravidlami tejto propagačnej akcie a zaväzujem sa ich 

dodržiavať. 

2. Súhlasím so svojou účasťou a so spracovávaním svojich osobných údajov na účel a v rozsahu, ktorý 

je potrebný na účasť na PROPAGAČNEJ AKCII CHUŤOVKY MCCAIN. 



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

údajov vrátane informácií o právach, ktoré mi prislúchajú. 

 
 
 

Miesto a dátum Meno a priezvisko, podpis účastníka 

  

 

  



Formulár č. 2 – prihláška  

 

 

 

 

 


