
ŠTATÚT SÚŤAŽE

Valentínska súťaž

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na 
jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Tesco Franchise Stores SR, s.r.o
Sídlo: Veterná 7310/40; 917 01 Trnava
IČO: 53 044 061
DIČ: SK21 2123 7085
Zapísaný v registri: Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 46598/T
Doručovacia adresa: Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava 

2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 18.2.2022 do 25.2.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť 
sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov. 
Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora 
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže bol fanúšikom IG účtu 
@zabkapotravinysk a v komentári označil osobu, ktorá by sa tiež mala zapojiť do súťaže. 

4. Výhra
Výhrou v súťaži je 20 darčekových balíčkov.

5. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude 20 víťazov vyžrebovaných spomedzi 
platne prihlásených účastníkov.
Oznámenie o víťazoch súťaže bude zverejnené na IG profile zabkapotravinysk. Ak víťazi 
nebudú reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejavia záujem výhru si prevziať, 
strácajú na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

6. Spôsob odovzdania výhry
Výhra bude výhercom zaslaná poštou alebo si ju môžu vyzdvihnúť na ktorejkoľvek predajni 
Žabka

7. Ochrana osobných údajov 
 Súťažiaci berie na vedomie, že Organizátor ako prevádzkovateľ, bude spracúvať jeho osobné 
údaje v rozsahu – meno a priezvisko (resp. prezývka), informácie uvedené v príspevku 
Súťažiaceho, ktorým sa zapojí do Súťaže vrátane profilovej fotografie. Osobné údaje sú 
získavané na základe pridania postu Súťažiacim, a to prostredníctvom informácií 
zverejnených Súťažiacim v jeho Instagram profile príp. na základe ich priameho poskytnutia 
Súťažiacim. Osobné údaje budú spracúvane na účely:

- prevádzkovania a zlepšovania súťaže,
- komunikácie so Súťažiacim,
- splnenia zákonných povinností a zabezpečenia súladu s týmito podmienkami
- doručenia Výhry.

8. Osobné údaje Súťažiacich budú spracúvané počas celej doby trvania Súťaže. Účasť v Súťaži 
nie je možná bez súčasného spracúvania vyššie uvedených osobných údajov Súťažiaceho. 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Organizátora 
prevádzkovať Súťaž (čl. 6 ods. 2 písm. f) GDPR), plnenie zmluvy v súvislosti s odovzdaním 



Výhry (čl. 6 ods. 2 písm. b) GDPR) a plnenie povinností Organizátora vyplývajúcich z právnych 
predpisov (čl. 6 ods. 2 písm. c) GDPR). 

9. Súťažiaci a výherca ako dotknuté osoby majú (i) právo na informácie v súvislosti so 
spracúvaním osobných údajov, (ii) právo na prístup k osobným údajom, (iii) právo na opravu 
osobných údajov (najmä nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov), (iv) 
právo na obmedzenie spracúvania, (v) právo namietať voči spracúvaniu (napr. proti 
priamemu marketingu či z dôvodu konkrétnej situácie), (vi) právo na prenosnosť údajov, (vii) 
právo požadovať vymazanie údajov. Majú tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk). Rozsah a podmienky 
uplatnenia vyššie uvedených práv vyplývajú z právnych predpisov (GDPR, zákon o ochrane 
osobných údajov) a konkrétnej situácie.

10.  Osobné údaje Súťažiaceho poskytnuté Organizátorovi musia byť pravdivé a aktuálne a v 
prípade ich zmeny, je Súťažiaci povinný informovať Organizátora bez zbytočného odkladu. Ak 
budú osobné údaje Súťažiaceho neaktuálne, ich účel bol splnený a Súťažiaci o ich 
neaktuálnosti Organizátora informoval, osobné údaje budú vymazané. 

11.  V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zbierania, spracúvania alebo použitia osobných 
údajov Organizátora, je Súťažiaci oprávnený kontaktovať Organizátora prostredníctvom 
emailovej adresy: info.zabka@tesco.com

12. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že 
spoločnosť Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti 
Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, 
podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom/Instagramom a nie je s  
Instagramom inak spojená.
V Bratislave, dňa 15.02.2022


