
ŠTATÚT A ÚPLNÉ ZNENIE PRAVIDIEL SÚŤAŽE  
so všetkými výrobkami GALBANI  

“NAKÚPTE v predajniach COOP JEDNOTY  
3 ks ľubovoľných výrobkov GALBANI A VYHRAJTE!” 

Preambula  

Cieľom tohto dokumentu (ďalej len „Podmienky“) je stanovenie úplných podmienok a pravidiel 
súťaže so všetkými výrobkami Galbani „NAKÚPTE v predajniach COOP JEDNOTY 3 ks 
ľubovoľných výrobkov GALBANI A VYHRAJTE!“ (ďalej len „Akcia“ alebo „Súťaž“).  
Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu  
k spotrebiteľom – súťažiacim. 
Tento štatút môže byť pozmenený iba formou písomných dodatkov odsúhlasených zadávateľom 
súťaže. 

1. ZADÁVATEĽ SÚŤAŽE, ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A PREVÁDZKOVATEĽ SMS SLUŽBY 

1.1 Zadávateľom súťaže je spoločnosť: Lactalis CZ, s.r.o., so sídlom Líbalova 2348/1, Chodov, 
149 00 Praha 4, IČO 271 32 471, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským 
súdom v Prahe pod sp. zn. C 98707 (ďalej len „zadávateľ“ alebo „prevádzkovateľ“ na účely 
ochrany osobných údajov). 

1.2 Organizátorom súťaže je spoločnosť: Restpoint, s.r.o, so sídlom Prosecká 430/36,  
190 00 Praha 9, IČO 27071561, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom 
súde v Prahe pod sp. zn. C 94115 (ďalej len „organizátor“ alebo „spracovateľ“ na účely 
ochrany osobných údajov). 

1.3   Technické zabezpečenie súťaže zaisťuje spoločnosť Nilia Production, s.r.o., Pujmanové 
888/13, 140 00 Praha 4, IČO 07036302, zapísaná v obchodnom registri vedenom na 
Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 293093 (ďalej len „technický prevádzkovateľ“ alebo 
„spracovateľ“ na účely ochrany osobných údajov). 

2. OBDOBIE TRVANIA A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE  

2.1  Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v čase od 3. 6. do 30. 6. 2021 (ďalej 
len „obdobie trvania súťaže“) v sieti maloobchodných predajní COOP Jednoty. 

2.2 Zadávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek aj bez udania dôvodu predĺžiť či skrátiť obdobie 
trvania súťaže alebo súťaž zrušiť. 

3. VÝHRY V SÚŤAŽI  

3.1  Výhry v súťaži vyhrávajú tí súťažiaci, ktorí splnia všetky podmienky stanovené týmto 
štatútom pre platnú účasť na súťaži a získanie do nej vložených výhier. 

3.2  Do súťaže sú vložené nasledujúce výhry:  

-  1× elektrobicykel SCOTT v hodnote 2 970 € (ďalej len „hlavná výhra“),   
-  20× značkový športový batoh Jack Wolfskin, v hodnote 150 €  

(ďalej len „vedľajšia výhra“),  
-  50× poukážka na nákup v COOP Jednota, v hodnote 50 €  
   (ďalej len „doplnková výhra“). 



4. ÚČASŤ NA SÚŤAŽI 

4.1  Na účasť na súťaži je oprávnená výhradne plne svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 
rokov, ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa (ďalej len „Súťažiaci“ alebo „Účastník“) a ktorá 
súčasne splní nasledujúce podmienky: 

4.1.1 V období trvania súťaže kúpi v akejkoľvek prevádzke obchodného reťazca COOP 
Jednota v rámci jedného nákupu aspoň 3 ks ľubovoľných výrobkov GALBANI (ďalej 
len „súťažný nákup“); 

4.1.2 Odošle SMS vo formáte: GALBANI medzera DÁTUM NÁKUPU medzera KÓD 
ÚČTENKY medzera MENO medzera PRIEZVISKO na telefónne číslo 6661,  
alebo vyplní a odošle webový “Registračný formulár” na www.galbani-sutaz.sk. 
DÁTUM NÁKUPU označuje dátum vo formáte DD.MM.RRRR uvedený na 
pokladničnom doklade, na ktorom je uvedený súťažný nákup, a KÓD ÚČTENKY 
predstavuje posledných 8 znakov OKP či DKP kódu uvedeného na pokladničnom 
doklade, na ktorom je uvedený súťažný nákup. 

4.2 Každý súťažný nákup oprávňuje súťažiaceho na odoslanie najviac jednej súťažnej SMS 
správy, alebo na odoslanie najviac jednej webovej registrácie prostredníctvom webového 
“Registračného formulára”. Ak sa bude chcieť súťažiaci opakovane zúčastniť na súťaži, 
musí opätovne vykonať súťažný nákup. 

4.3 Cena SMS správy je 0,1 eura vrátane DPH.  
4.4 Súťažnú SMS môže súťažiaci odosielať iba z mobilných telefónov prostredníctvom 

mobilných operátorov registrovaných na území Slovenskej republiky. Zo súťaže sú vylúčené 
všetky SMS správy odoslané v inom ako predpísanom tvare, SMS správy odoslané inak 
než z mobilného telefónu (napr. prostredníctvom internetu), SMS správy neodoslané 
prostredníctvom mobilného operátora registrovaného pre územie Slovenskej republiky a 
SMS správy alebo webové registrácie doručené organizátorovi mimo obdobia trvania 
súťaže. Zadávateľ, organizátor ani technický prevádzkovateľ nezodpovedajú za 
nedoručenie alebo neskoré doručenie SMS alebo webových registrácií. Zo súťaže sú ďalej 
vylúčené všetky SMS správy či webové registrácie, ktoré akýmkoľvek iným spôsobom 
nevyhovejú pravidlám súťaže stanoveným týmto štatútom. Zo súťaže sú tiež vylúčení všetci 
súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá súťaže. Na osoby zo súťaže 
vylúčené sa hľadí, akoby sa na súťaži nezúčastnili. O vylúčení osoby zo súťaže rozhoduje s 
konečnou platnosťou organizátor súťaže. 

4.5 Na súťaži sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k 
spoločnosti zadávateľa, organizátora, technického prevádzkovateľa alebo sú k takým 
osobám vo vzťahu osoby blízkej podľa § 116 Občianskeho zákonníka, v platnom znení.  

4.6 Za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy vzniknuté v priebehu 
súťaže, za rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti 
so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií, mobilných operátorov 
alebo s ich dostupnosťou pre súťažiacich ani za poškodenie a škody na počítačovom či 
mobilnom alebo inom vybavení súťažiaceho a ďalších osôb v súvislosti s účasťou na súťaži 
či so sťahovaním materiálov v rámci tejto súťaže organizátor, technický prevádzkovateľ, 
ani zadávateľ nezodpovedajú.  

4.7 Účasťou na súťaži každý súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu zadávateľ alebo 
organizátor zasielal informácie týkajúce sa súťaže a jej vyhodnotenia na číslo mobilného 
telefónu, z ktorého boli odoslané súťažné SMS správy alebo ktoré súťažiaci uviedol vo 
svojej webovej registrácii.  

4.8 Zúčastniť sa na súťaži môže z jedného čísla mobilného telefónu iba jeden súťažiaci.  
V prípade pochybností sa za súťažiaceho považuje majiteľ telefónneho čísla, z ktorého bola 
odoslaná súťažná SMS správa, alebo majiteľ telefónneho čísla uvedeného vo webovej 
registrácii. 

4.9 Súťažiaci je vždy povinný v súvislosti so súťažou riadiť sa pokynmi organizátora. 
4.10  Súťažiaci, ktorí nespĺňajú podmienky účasti na Súťaži alebo konajú v rozpore s pravidlami 



tejto Súťaže, nebudú do Súťaže zaradení alebo z nej budú vylúčení. 

5. ZÍSKANIE VÝHRY V SÚŤAŽI 

5.1 Prvý pracovný deň nasledujúci po ukončení súťažného obdobia, teda po uplynutí termínu 
vyhradeného na zasielanie súťažných registrácií (SMS alebo cez web), budú zo všetkých 
platných súťažných registrácií, doručených v rámci celého súťažného obdobia, vyžrebovaní 
prostredníctvom automatizovaného náhodného výberu všetci výhercovia. Celkovo teda 
bude v rámci súťaže vybraných 50 výhercov doplnkových výhier, 20 výhercov vedľajších 
výhier a 1 výherca hlávnej výhry. Každý súťažiaci má nárok na získanie maximálne jednej 
výhry. Na súťažné registrácie, ktoré nespĺňajú podmienky podľa čl. 4, najmä pokiaľ sú 
neúplné, neobsahujú správny kód účtenky alebo dátum nákupu, nebude pri výbere 
výhercov na účely pridelenia výhier braný zreteľ. 

5.2 Výhercovia budú o svojej výhre vyrozumení pomocou SMS na číslo mobilného telefónu,  
z ktorého bola odoslaná výherná súťažná SMS, alebo ktoré súťažiaci uviedol v súťažnej 
registrácii prostredníctvom webového formulára. 

5.3 Výhercovia budú vyzvaní na zaslanie skenu alebo fotografie svojej výhernej účtenky 
so súťažným nákupom a svojich kontaktných údajov potrebných na vyrovnanie výhry. 

5.4 Výhercovia sú povinní predložiť do piatich pracovných dní sken alebo fotografiu výhernej 
účtenky, príp. všetkých účteniek, s ktorými sa zapojili do súťaže, a to spôsobom opísaným 
pri oznámení výhry. Výhercovia sú tiež povinní na požiadanie organizátora zaslať originál 
účtenky na adresu organizátora súťaže a oznámiť svoju adresu na zaslanie výhry. Po 
vykonaní kontroly originálov účteniek budú tieto výhercom vrátené. 

5.5 Súťažiaci, ktorí nesplnia podmienky stanovené týmito pravidlami, budú zo súťaže vylúčení 
a ich prípadný nárok na výhru zaniká. 

5.6 V prípade, že súťažiacemu zanikne nárok na výhru, bude sa na jeho súťažnú registráciu 
hľadieť ako na neplatnú a jeho výhra bude pridelená súťažiacemu, ktorý bude vyžrebovaný 
ako náhradný výherca. 

6. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

6.1 Žiadny z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či iného 
plnenia. 

6.2 Žiadny z výhercov nemá nárok požadovať zmenu v osobe výhercu, resp. požadovať 
okamžitú zmenu osoby vlastníka výhry. 

6.3 Zmena súťažných pravidiel a tohto štatútu prostredníctvom písomných dodatkov je možná 
počas celého trvania súťaže, rovnako ako ukončenie ich platnosti a ukončenie súťaže. 

6.4 Zadávateľ a organizátor si vyhradzujú právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného 
typu a obdobnej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že im výhry 
nebudú poskytnuté ich dodávateľom tak, aby mohli byť súťažiacim výhercom vydané  
v súlade s týmito pravidlami. 

6.5 Výhry nie je možné reklamovať ani meniť ich typy či vyhotovenie.  
6.6 Na výhru nevzniká právny nárok. 
6.7 Výhry budú doručované výhercom výhradne na adresu v rámci Slovenskej republiky. 

Neprevzaté výhry prepadajú v prospech zadávateľa. 
6.8 Zadávateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká, ujmu, škodu 

alebo záväzky vzniknuté v súvislosti s výhrou alebo jej používaním.  

6.9            Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci neodvolateľný súhlas s týmto štatútom. 

7. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

7.1  Osobné údaje súťažiaceho v rozsahu telefónne číslo, meno a priezvisko budú spracované 



spoločnosťou Lactalis CZ, s.r.o., so sídlom Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 
271 32 471, zapísanou v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod sp. 
zn. C 98707 ako prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej len „prevádzkovateľ“), a to s 
cieľom zabezpečenia riadneho priebehu súťaže, t. j. na účely zapojenia spotrebiteľa do 
súťaže, automatizovaného náhodného výberu výhercov a kontaktovanie výhercov v prípade 
výhry.  

 7.2   Spracovanie osobných údajov súťažiacich podľa bodu 7.1, teda s cieľom splnenia záväzku 
zadávateľa zabezpečiť riadny priebeh súťaže, predstavuje právny základ spracovania 
osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). 
Právnym následkom neposkytnutia týchto údajov je nemožnosť zapojenia sa do súťaže, 
príp. vyradenie zo súťaže.   

 7.3  Osobné údaje súťažiacich budú spracovávané len v čase nevyhnutnom na výber výhercov 
a vyrovnanie do súťaže vložených výhier.  

 7.4  Súťažiaci berú na vedomie, že zaslaním SMS na súťažné telefónne číslo dávajú 
spoločnosti Lactalis CZ, s.r.o., súhlas so spracovaním osobných údajov a že v prípade 
výhry bude potrebné poskytnúť aj ďalšie kontaktné (osobné) údaje, ktoré bude 
prevádzkovateľ spracovávať podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR s cieľom vyrovnania 
výhier a kontroly splnenia podmienok súťaže. Poskytnutie osobných údajov je nutnou 
požiadavkou a právnym následkom neposkytnutia takých údajov je nemožnosť vyrovnania 
výhry jej výhercovi. Osobné údaje výhercov, ktorým boli výhry poskytnuté, budú 
spoločnosťou Lactalis CZ ako súčasť účtovných dokladov uchovávané v čase na to 
stanovenom v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. na obdobie 10 rokov od 
poskytnutia výhry).  

7.5 Súťažiaci má (i) právo požadovať od prevádzkovateľa osobných údajov prístup k svojim 
osobným údajom, t. j. môže vyžadovať potvrdenie, či sú jej osobné údaje spracovávané, (ii) 
právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, (iii) právo na vymazanie 
osobných údajov, (iv) právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) právo na 
prenosnosť údajov a (vi) právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu; v 
Slovenskej republike je takýmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom 
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.   

 7.6  Súťažiaci môže kontaktovať prevádzkovateľa osobných údajov v súvislosti so spracovaním 
osobných údajov a uplatňovať svoje práva e-mailom na: galbani-sk@seznam.cz  

7.7  Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému triedeniu alebo 
profilovaniu.   

 7.8 Osobné údaje budú v mene spoločnosti Lactalis CZ spracovávať jej zamestnanci, ktorí plnia 
rôzne úlohy v súvislosti s organizáciou a zabezpečením súťaže. Zadávateľ poveril 
niektorými spracovateľskými činnosťami spoločnosť Restpoint, s.r.o., so sídlom Prosecká 
430/36, 190 00 Praha 9, IČO 27071561, zapísanú v obchodnom registri vedenom 
Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 94115 (ďalej len „spracovateľ“) a spoločnosť Nilia 
Production, s.r.o., IČO 07036302, so sídlom Pujmanové 888/13, 140 00 Praha 4, zapísanú 
v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 293093 (ďalej 
len „spracovateľ“).  

7.9 Osobné údaje môžu byť poskytnuté príslušným orgánom štátnej správy s cieľom plnenia 
zákonných povinností spoločnosti Lactalis CZ (napríklad správcovi dane), prípadne môžu 
byť poskytnuté iným príslušným orgánom s cieľom uplatňovania alebo ochrany práv a 
oprávnených záujmov prevádzkovateľa.  

  
V Prahe dňa 2. 6. 2021
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