
 

 

  
PRAVIDLÁ A PODMIENKY SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE  “ 

  
Účelom tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel spotrebiteľskej sútaže „Zapojte sa do 

súťaže a hrajte o 3 elektrické kolobežky“  prebiehajúcej  v Slovenskej republike (ďalej len „kampaň“). 
Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať 

v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť pozmenený iba formou písomných 
dodatkov. 

  
1. ORGANIZÁTOR KAMPANE: 
Organizátorom kampane je spoločnosť Groupe SEB Slovensko  s.r.o., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 841 

02 Bratislava, IČO: 31 341 489, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 

vložka 4272/B (ďalej len „organizátor“ alebo „Groupe SEB Slovensko s.r.o.“). 

  
3. TERMÍN A MIESTO KONANIA KAMPANE: 
Kampaň prebieha v termíne od 15. 08. 2019 0.00 hod. do 30. 09. 2019 23:59 hod. (ďalej len „čas 
konania kampane“) na území Slovenskej republiky, výhradne v kamenných predajniach a e-shope 
zmluvného partnera Groupe SEB Slovensko s.r.o., NAY elekrodom a.s. 
 
  
4. ÚČASTNÍK KAMPANE:           

1. Účastníkom kampane sa môže stať iba fyzická osoba – spotrebiteľ starší ako 18 rokov, plne 
spôsobilá na právne úkony, s trvalým bydliskom a  adresou na doručovanie na území 
Slovenskej republiky, a zároveň splní všetky podmienky pre účasť v kampani upravené v týchto 
pravidlách (ďalej len „záujemca“). 

2. Propagačná akcia sa týka len maloobchodných zákazníkov a nemôžu ju využívať obchodní 
partneri, ktorí výrobok kupujú s cieľom ďalšieho predaja. 

3. Účastníkom kampane sa stane záujemca, ktorý v čase a mieste konania kampane zakúpi aspoň 
jeden z výrobkov definovaných v čl. 5. týchto pravidiel a platne sa do kampane v lehote ďalej 
uvedenej v týchto pravidlách aspoň raz zaregistruje (ďalej len "účastník"). 
 

5. VÝROBKY ZARADENÉ DO KAMPANE: 
1. Výrobky zaradené do kampane sú nižšie vymedzené: 

 
 Výrobok 

Materiál NDG KAPSULE EAN/UPC 

1009377 NESCAFE Cappuccino, kapsulová káva 7613036306270 

1009380 NESCAFE Espresso, kaps. káva (NDG) 5011546498393 

1009381 NESCAFE Espresso Intenso, kaps. káva 7613031526406 

1009383 NESCAFE Latte Macchiato, kaps. káva 5011546498386 

1009384 NESCAFE Cafe Lungo, kaps.kava 5011546498423 

1009386 NESCAFE Cappucino Ice, kapsulova kava 7613031467969 

1022557 NESCAFE Latte Macchiato nesladene, 
kapsu 

7613031615704 

1022563 NESCAFE Grande, kapsulova kava 7613032584573 

1022564 NESCAFE Mocha, kapsulova kava 7613032349523 

1028565 NESCAFE Cortado, kapsulova kava 7613032827014 

1030462 NESCAFE Cafe Au Lait, kaps. kava 7613033174704 

1032034 NESCAFE Nesquik, kaps. čokol. 7613033160141 



 

 

1034181 NESCAFE Latte Macchiato Vanilla, kapsulo 7613032870638 

1036802 NESCAFE Espresso Barista, kaps.káva 7613033091414 

1036804 NESCAFE Caffe Grande Intenso, kaps.kava 7613032913250 

1040724 NESCAFE Latte macchiato caramel, kap.kav 7613033024160 

1058536 NESCAFE Lungo Intenso, kaps.kava 7613033590146 

1065135 NESCAFE Choco Caramel, kaps. káva 7613034155313 

1085164 NESCAFE Espresso Ristretto Ardenza, kaps 7613034704436 

1090687 NESCAFE Ranné kávy s mliekom, kaps. kavá 8593893765481 

1107279 NESCAFE Espresso Decaffinato, Kaps.kava 7613035260658 

1110369 NESCAFE Espresso & Lungo Mix Box 8593893765504 

1110370 NESCAFE Cappucino&Latte Machiato Mix 
Box 

8593893765467 

1113149 NESCAFE Cafe Au Lait 30 Cap, Kaps.káva 7613034365774 

1113150 NESCAFE Cortado Espresso 30 Cap, Kap.kav 7613034374264 

1113151 NESCAFE Espresso 30 Cap, Kapsulová káva 7613034389398 

1116304 NESCAFE Espresso 48 cap, Kapsulová káva 5011546198392 

1116305 NESCAFE Barista 48 cap, Kapsulová káva 7613036867597 

1116306 NESCAFE Ristretto Ardenza 48 cap, Kapsul 7613034705143 

1116307 NESCAFE Grande Intenso 48 cap, 
Kapsulová 

7613032913267 

1116308 NESCAFE Cafe au Lait 48 cap, Kapsulová k 7613033174711 

1116309 Nescafé Dolce Gusto Cortado (48ks), Káva 7613032827021 

1116310 NESCAFE Cappuccino 48 cap, Kapsulová 
káv 

7613036306287 

1116311 NESCAFE Latte Macchiato 48 cap, Káva 5011546198385 

1116312 NESCAFE Cococino 48 cap, Kapsulová káva 7613035690677 

1116313 NESCAFE Mocha 48 cap, Kapsulová káva 7613032349530 

2002500 NESCAFE Grande Morning Blend (DG), 
kap.k 

7613035726253 

2003101 NESCAFE šálky 2ks XL,set šálok 7613034377579 

2007272 NESCAFE Cappucino 30ks, Kapsulová káva 7613036303033 

2007273 NESCAFE Caffe Lungo 30ks, Kaps. káva 7613034382269 

2011784 NESCAFE Catuai do Brasil, Kaps. káva 7613035942110 

2011785 NESCAFE Chococino, Kapsulová káva 7613035690660 

2026200 NESCAFE DO Espresso Peru, Kapsulová 
káva 

7613036385886 

2026201 NESCAFE DO Lungo Colombia, Kapsulová 
káv 

7613036385909 

2026202 NESCAFE DO Esp. Honduras, Kapsulová 
káva 

7613036385923 

2032275 NESCAFE Café AuLait Int.,Kapsulová káva 7613036072229 

2033864 NESCAFE Flat White, Kapsulový nápoj 7613036595735 

2041005 NESCAFE ESSENZA DI MOKA, Kapsulová 
káva 

7613035695610 

2044869 NESCAFE RISTETO BARISTA, Kapsulová káva 7613036867580 

2044980 NESCAFE ESPRESO INTENSO, Kapsulová 
káva 

7613036867436 



 

 

2044981 NESCAFE ESP INT DCF RED, Kapsulová káva 7613035260924 

2044982 NESCAFÉ DG MEX. CHIAPAS, Kapsulová 
káva 

7613036639729 

2048642 NESCAFE ABSOLUTE MIX, Kapsulová káva 8593893767171 

2051255 NESCAFE LATTE+MUG, Kapsulový nápoj 8593893767386 

Materiál KÁVOVAR EAN/UPC 

1112844 KP120H Mini Me Piano Black / Cherry Red 9100029100 

1066750 KP1205 Mini Me grey - red 9100029097 

1066751 KP1201 Mini Me white - grey 9100029088 

1066752 KP1208 Mini Me grey - black 9100029104 

 
 
 
6. PRINCÍP SÚŤAŽE A VÝBER VÝHERCU: 

 
Sútaže sa môže zúčastniť sútažiaci, ktorý v priebehu trvania kampane, zakúpi 1 ks kapsulového 
kávovaru (z výrobkov, zaradených do kampane) alebo aspon 3 ks krabičiek kapsúl NDG (z výrobkov 
zaradených do kampane) v kamenných predajniach alebo eshope www.nay.sk. Podmienkou účasti 
v sútaži, je vyplniť registračný formulár na propagačnom letáku ku kampani, a spolu s v kópiou 
pokladničného bloku, poslať do termínu trvania kampane na adresu Groupe SEB, Cesta na Senec 2/A, 
841 01 Bratislava. Do sútaže môžu byť zaradené aj prefotené doklady (Registračný formulár + 
pokladničný blok o kúpe výrobku) a zaslané do stanoveného termínu na mailovú adresu 
rovad@groupeseb.com. Všetky zaslané podklady, ktoré budú spĺňať stanovené kritériá, budú 
zaradené do zlosovania o 3 výherné ceny: elektrickú kolobežku XIAOMI MI SCOOTER 2 BLACK, 
v hodnote 425€/ ks na www.nay.sk  

Akcia platí v termíne konania kampane, iba v kamenných predajniach NAY na území SR alebo na 
www.nay.sk   

Výhercu sútaže určí organizátor kampane, na základe náhodného výberu zaslaných podkladov, 
pričom do sútaže bude zaradený iba ten účastník, ktorý splní všetky kritéria sútaže. 

 
7. PODMIENKY PREDANIA VÝHRY A KONTAKTOVANIE VÝHERCU: 

 
1. Podmienkou predania výhry je na požiadanie predloženie podkladov o zakúpení výrobku, 

pričom nárok zaradenia do sútaže môže zaniknúť v prípade reklamácie zakúpeného výrobku, 
alebo nesplnenia požadovaných podmienok sútaže.  

2. Výherca bude kontaktovaný organizátorom sútaže do 7 pracovných dní, odo dňa zlosovania 
výhercu. Zlosovanie výhercu prebehne 1.10.2019. Kontaktovanie prebehne na základe 
telefonického kontaktu alebo mailovej správy. Pokiaľ sa nepodarí výhercu kontaktovať do 7 
pracovných dní, zaniká nárok na výhru a bude sa losovať nový výherca. 

3. Výhra – elektrická kolobežka  XIAOMI MI SCOOTER 2 BLACK bude predaná výhercovi osobne 
na najbližšej pobočke predajne NAY, v blízkosti bydliska výhercu, proti odberaciemu 
protokolu. 

 
8. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

 
1. Odoslaním registračného formulára záujemca / účastník udeľuje organizátorovi dobrovoľný 

súhlas so spracovaním ním uvedených osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 6. ods. 

http://www.nay.sk/
mailto:rovad@groupeseb.com
http://www.nay.sk/
http://www.nay.sk/


 

 

1.písm. b) týchto pravidiel kampane, a ďalej údajov v rozsahu: dátum a čas registrácie, IP 
adresa zariadenia, z ktorej bola registrácia urobená, údaj o zapojení sa do kampane, informácie 
o veku nad 18 rokov, údaje z pokladničného dokladu, súvisiace komunikácie, údaj o poskytnutej 
zľave a jej zaslaní (ďalej len "osobné údaje") v súlade s príslušnými právnymi predpismi, tj. 
zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov, a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č . 2016/679 z 27. 4. 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o 
zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "nariadenie o ochrane osobných údajov"), najmä v 
súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13 a nasl. nariadenie o ochrane 
osobných údajov Organizátorom.  
Súhlas so spracovaním osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou registrácie 
záujemcu/účastníka na kampani, nakoľko bez poskytnutia súhlasu nie je účasť možná. Osobné 
údaje budú spracúvané na účely vedenia kampane vrátane jej organizácie, vyhodnotenia, 
kontroly a rozoslanie zliav a za účelom ďalšieho marketingového spracovania, t.j. ponúkanie 
produktov prevádzkovateľom a zasielanie informácií o marketingových akciách,  a to po dobu 
trvania kampane a 3 roky od ukončenia kampane, resp. do momentu odvolania súhlasu, podľa 
toho, ktorá zo skutočností nastane skôr. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a záujemca/účastník 
môže tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu končí účasť v kampani (a ak bude 
súhlas odvolaný pred odoslaním zľavy organizátorom, zaniká tým nárok účastníka na zľavu) 
(ďalej len "Doba spracúvania"). Po ukončení kampane bude spracúvaný nevyhnutný 
obmedzený rozsah údajov po dobu troch rokov na účely ochrany práv prevádzkovateľa (z 
dôvodu prípadnej kontroly zo strany orgánu dohľadu, obrany proti tvrdeným nárokom, 
vymáhania pohľadávok) z titulu oprávneného záujmu organizátora, dlhšie iba v prípade, že tak 
vyžaduje zvláštny právny predpis. Záujemca/účastník má právo podať námietky proti 
vykonávaniu spracovania osobných údajov na základe oprávneného záujmu.  

2. Poskytnuté osobné údaje prevádzkovateľ neposkytuje žiadnym tretím stranám, okrem 
sprostredkovateľov v podobe organizátora, dodávateľov účtovných, IT, daňových a 
doručovacích služieb a okrem prípadov, kedy bude prevádzkovateľ povinný osobné údaje 
odovzdať resp. sprístupniť na základe právnych predpisov či právoplatných a vykonateľných 
súdnych či iných obdobných rozhodnutí.  

3. Osobné údaje nebudú spracúvané mimo Európskej únie. 
4. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe manuálnym a automatizovaným 

spôsobom a v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.  
5. Záujemca/účastník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a zaväzuje sa svoje 

osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, ako aj informovať prevádzkovateľa bez zbytočného 
odkladu o zmene vo svojich osobných údajoch.  

6. Záujemca/účastník berie na vedomie, že má práva podľa príslušnej právnej úpravy, tj. najmä 
berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, spracúvanie osobných údajov je 
transparentné, že má právo na informácie a prístup k osobným údajom, ako aj právo na opravu 
svojich osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, obmedzenie spracovania, 
vymazanie a ich likvidáciu. Záujemca/účastník má tiež právo na prenosnosť údajov a právo byť 
zabudnutý, právo namietať pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. 

7. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy: 
GDPR.CE@groupeseb.com a osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa doručovacích 
služieb na adrese jeho sídla. Na uvedených adresách môže záujemca/účastník kedykoľvek 
súhlas odvolať a uplatniť tiež ostatné práva záujemcu/účastníka, popr. sa na prevádzkovateľa 
obrátiť v prípade pochybností o dodržiavaní práv, vr. podania námietky, žiadosti, sťažnosti či 
iného podnetu. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na ktorý môže záujemca/účastník 
podať sťažnosť. 

  
 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 



 

 

1. Účasťou v kampani vyjadruje účastník súhlas s pravidlami kampane a zaväzuje sa ich plne 
dodržiavať.  

2. Organizátor za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou v kampani.  
3. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v kampani alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú 

do kampane zaradené. V prípade, že bude zistené, že do kampane bola z akéhokoľvek dôvodu 
v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto 
kampani, bude táto osoba z kampane bez náhrady vylúčená. 

4. Do kampane nebudú najmä zaradené registračné formuláre doručené mimo čas konania 
kampane alebo registračné formuláre neobsahujúce všetky, pravdivé a úplné údaje, 
nespĺňajúce daný formát alebo inak nespĺňajúce podmienky kampane. Organizátor si 
vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácie. 

5. Účastník bude z kampane vylúčený, a to bez náhrady nákladov alebo škody, ktorá by vylúčením 
mohla účastníkovi vzniknúť v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie 
na spáchanie podvodného alebo nekalého konania, alebo akéhokoľvek konania proti dobrým 
mravom alebo pravidlám tejto kampane zo strany takéhoto účastníka alebo niektorého z 
účastníkov alebo inej osoby, ktorým táto dopomohla danému účastníkovi k účasti v kampani, 
popr. získaniu zľavy. 

6. Výmena výhry za peňažnú hotovosť, ako aj vymáhanie účasti v kampani alebo zliav právnou 
cestou, nie je možná. 

7. Organizátor nenesie zodpovednosť za technické problémy pri prenose dát elektronickými 
prostriedkami. 

8. Organizátor je zároveň oprávnený kampaň kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo 
upraviť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách kampane, bude 
to urobené písomne a zverejnené na webových stránkach www.nay.sk  

 
V Bratislave, dňa 8.8. 2019 
  
 

http://www.krups.sk/80spat

