Pravidlá súťaže „SUPER ŠTVRTKY“
Cronos OD Košice, s.r.o., Strážska cesta 12, 960 01 Zvolen, IČO: 52198456, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel Sro, vložka 35987/S, organizuje na území Slovenskej
repoubliky marketingovú súťaž s názvom „SUPER ŠTVRTKY“ prebiehajúcu v termíne od 06.06.2022 –
23.06.2022 (ďalej len „Súťaž“).
Súťaž „SUPER ŠTVRTKY“ sa riadi nižšie uvedenými pravidlami (ďalej len „Pravidlá“)
Vyhlasovateľ Súťaže
Organizátorom a súčasne vyhlasovateľom Súťaže je spoločnosť FALO EVENTS Slovensko s.r.o., so
sídlom Turbínova 13, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 52647188, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 140727/B, zastúpená konateľom
Radoslavom Kafkom (ďalej len „Organizátor“).
Objednávateľom Súťaže je Cronos OD Košice, s.r.o., Strážska cesta 12, 960 01 Zvolen, v termíne od
06.06.2022 do 23.06.2022, odovzdávanie cien prebieha každý štvrtok 09.06., 16.06. a 23.06. od 10:00
do 18:00 hod. v označenom súťažnom stánku.
Účastníci Súťaže
Účastníkom Súťaže sa stáva každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splní všetky podmienky
týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník“).
Z účasti na Súťaži sú podľa týchto Pravidiel vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere vo
vzťahu k Organizátorovi alebo Objednávateľovi, rovnako ako k osobám s Organizátorom
a Objednávateľom personálne a majetkovo prepojeným vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych. Ak
bude mať Organizátor oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé správanie
Účastníka či inej osoby, ktorá Účastníkov pomohla či mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takému
správaniu dôjde, bude Účastník zo Súťaže vylúčený; to platí podobne v prípade iného správania
Účastníka či inej osoby, ktorá Účastníkovi pomohla či mohla pomôcť k výhre, čo je v rozpore
s Pravidlami Súťaže alebo sa vylučuje so zásadami poctivej súťaže a fair play. V prípade, že by akýkoľvek
Účastník v priebehu trvania Súťaže prestal spĺňať podmienky pre účasť v Súťaži uvedené v týchto
Pravidlách, Organizátor je oprávnený ho zo Súťaže vylúčiť (ďalej len „Vylúčená osoba“).
V prípade, že sa výhercom Súťaže stane Vylúčená osoba, výhra jej odovzdaná nebude a prepadne
v prospech Objednávateľa Súťaže. V prípade, že Vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná ju
Organizátorovi na základe písomnej výzvy Organizátora vrátiť, a to najneskôr do 10 dní odo dňa
doručenia takejto výzvy. Vylúčená osoba nemá na výhru právny nárok.
Každý účastník sa môže každej z častí Súťaže zúčastniť len trikrát za jeden deň, pričom musí splniť
všetky potrebné podmienky pre účasť v danej súťaži určené týmito Pravidlami.
V prípade, že sa Účastník bezvýhradne súhlasí so znením týchto Pravidiel súťaže a zaväzuje sa ich
dodržiavať.
V prípade akýchkoľvek sporov či nejasností týkajúcich sa Súťaže, pravidiel Súťaže alebo akýchkoľvek
nárokov v súvislosti s účasťou v Súťaži je vždy rozhodujúci výklad či stanovisko určené Organizátorom
Súťaže. Účastníci sú povinní sa takému výkladu či stanovisku Organizátora podriadiť.

Pravidlá Súťaže
Súťaže sa právoplatne s pravidlami zúčastní ten Účastník, ktorý v termíne konania Súťaže splní
nasledujúce podmienky účasti v jednotlivej Súťaži:
A/ „SUPER ŠTVRTKY“
1. Účastník nakúpi v termíne od 06.06. – 23.06.2022 u niektorého z predajcov v OD URBAN Košice
najmenej v hodnote 20 € vrátane DPH. S pokladničným dokladom preukazujúcim nákup za
najmenej 20 € vrátane DPH sa Účastník dostaví do označeného súťažného stánku, ktorý bude
k dispozícii Účastníkovi od 10:00 – 18:00 hod. v priestoroch OD URBAN Košice počas troch dní
a to 09.06., 16.06. a 23.06.2022. V súťažnom stánku bude účet/doklad skontrolovaný
poverenou hosteskou Organizátora a v prípade, že bude spĺňať všetky podmienky vyžadované
týmito Pravidlami, bude príslušným spôsobom označený ako uznaný pokladničný doklad.
Tento označený účet/doklad Účastníka nie je možné opakovane použiť v Súťaži.
2. V prípade, že Účastník splní podmienky podľa predchádzajúceho odstavca týchto Pravidiel,
bude mu umožnené vytiahnuť si zo stieracích žrebov, ktoré budú umiestnené na označenom
súťažnom stánku. Každý stierací žreb určuje jednu z výhier, ktorú si Účastník okamžite
prevezme.
3. Každý účastník si môže vytiahnuť maximálne 3 ceny v jeden súťažný deň.
B/ „Hlavné žrebovanie“
1. Účastník nakúpi v termíne od 06.06. do 23.06.2022 u niektorého z predajcov v OD URBAN
Košice najmenej v hodnote 20 € vrátane DPH. S pokladničným dokladom preukazujúcim nákup
za najmenej 20 € vrátane DPH sa Účastník dostaví do označeného súťažného stánku, ktorý
bude k dispozícii Účastníkovi od 10:00 – 18:00 hod. v priestoroch OD URBAN Košice počas troch
dní a to 09.06., 16.06. a 23.06.2022. V súťažnom stánku bude účet/doklad skontrolovaný
poverenou hosteskou Organizátora a v prípade, že bude spĺňať všetky podmienky vyžadované
týmito Pravidlami, bude príslušným spôsobom označený ako súťažný účet/doklad. Tento
označený účet/doklad Účastníka nie je možné opakovane použiť v Súťaži.
2. V prípade, že Účastník splní podmienky podľa predchádzajúceho odstavca týchto Pravidiel,
bude mu umožnené vyplniť Registračnú kartu, ktorá po jej dôkladnom vyplnení bude vhodená
do losovacej urny. Súťaží sa o hlavné výhry: 3 darčekové poukážky v nasledovných hodnotách
300 €, 200 € a 100 €. Žrebovanie o hlavné výhry sa uskutoční dňa 24.06.2022. Účastníci
žrebovania zároveň vyplnením registračnej karty dávajú súhlas so spracovaním osobných
údajov.
3. Každý účastník môže vyplniť maximálne 5 registračných kariet v jeden súťažný deň.
Výherca súťaže
A/ „SUPER ŠTVRTKY“
Výhercom okamžitej ceny je každý Účastník, ktorý spĺňa všetky stanovené podmienky podľa týchto
„Pravidiel“ a zotrie si stierací žreb s okamžitou výhrou.
Na každý súťažný deň je pripravených 500 ks darčekov. Zoznam cien, o ktoré sa v konkrétny deň súťaží
je zverejnený na súťažnom stánku a na internetovej stránke www.urbankosice.sk.
Po tom, ako Účastník zotrie stierací žreb, nie je možné ho za žiadnych okolností vrátiť za účelom výmeny
za iný kus.
B/ „Hlavné žrebovanie“
Výhercovia súťaže o hlavné ceny budú vyžrebovaní dňa 24.06.2022 v OD URBAN Košice, zo všetkých
právoplatne zúčastnených Účastníkov. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom emailu, ktorý
Účastník vyplnil pri registrácii do súťaže.

V prípade, že informácie vyplnené Účastníkom v Registračnej karte nebudú vyplnené úplne, správne,
alebo nebude možné Účastníka podľa týchto Pravidiel spoľahlivo identifikovať, môže tento Účastník
stratiť nárok na výhru.
Cena v Súťaži
A/ „SUPER ŠTVRTKY“
Účastníci súťažia o ceny, pričom ich zoznam je zverejnený v súťažnom stánku v OD URBAN Košice a na
internetovej adrese www.urbankosice.sk.
B/ „Hlavné žrebovanie“
Účastníci súťažia o 3 darčekové poukážky na nákupy v obchodnom dome URBAN Košice v hodnotách
300 €, 200 € a 100 €.
Spôsob odovzdania ceny
Okamžité ceny budú odovzdané bezprostredne po zotretí stieracieho žrebu.
Výhry v súťaži „Hlavné žrebovanie“ budú Výhercom odovzdané po dohode s Organizátorom na Správe
obchodného domu URBAN Košice, v termíne, na ktorom sa obe strany dohodnú. V prípade, že Výherca
túto výhru či jej prevzatie odmietne alebo výhru neprevezme ani v lehote 10 pracovných dní od
predchádzajúcej výzvy Organizátora k jej prevzatiu, prepadá výhra v prospech Objednávateľa Súťaže.
Výherca je pri preberaní výhry povinný sa preukázať platným pokladničným dokladom o nákupe
a platným dokladom totožnosti. Pokiaľ tak neurobí, Organizátor je oprávnený mu výhru neodovzdať.
Osobné údaje
Podmienky spracúvania osobných údajov pre účely účasti v súťaži Účasťou v súťaži Účastník udeľuje
svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle §13 ods. 1 písm.
a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
„Nariadenie“).
Svoj súhlas môže Účastník súťaže kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu: info@urbankosiece.sk
alebo písomne, zaslaním požiadavky na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Doplňujúce informácie o spracúvaní osobných údajov Účastníkov súťaže podľa § 19 a §20 Zákona a
čl.13 a 14 Nariadenia
Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14
Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“).
Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Cronos OD Košice, s.r.o., Strážska
cesta 12, 960 01 Zvolen, IČO: 52198456, email: info@urbankosice.sk
Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:
email: dpo6@proenergy.sk

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
Účelom spracúvania osobných údajov je: zabezpečenie Účastníka súťaže účasti v súťaži na základe
jeho dobrovoľného súhlasu. V prípade samostatne udeleného súhlasu, môže prevádzkovateľ aj
zverejňovať osobné údaje Účastníka súťaže ako výhercu, v rozsahu a za podmienok udelených v
súhlase.
Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1
písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej
strany sa nevykonáva.
2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: súťažiaci Rozsah spracúvaných osobných
údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, predajňa, číslo pokladničného
dokladu, dátum nákupu.
3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a
organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom
(najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania
ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:
Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zmluvný partner (na základe zmluvy)
Správa obchodného centra M-MARKET Reality s. r. o., Námestie republiky 5994/32 , 984 01
Lučenec, IČO: 47 522 861 § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Organizátor FALO EVENTS Slovensko s. r. o., so sídlom Turbínova 13, Bratislava – mestská časť Nové
Mesto 831 04, IČO: 52647188, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka 140727/B, zastúpená konateľom Radoslavom Kafkom.
So súhlasom Účastníka súťaže, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším
príjemcom.
4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby (osobne).
6. Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu - ukončenia súťaže.
V prípade samostatne udeleného súhlasu v prípade výhry tieto údaje budú zverejnené po dobu 2

týždňov odo dňa vyhodnotenia súťaže.
7. Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na
automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
8. Práva dotknutej osoby
Účastník súťaže má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o
nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie
spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na
neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na
prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V
prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu, účastník súťaže má právo
kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv
na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Účastník
súťaže môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@urbankosice.sk, alebo písomne
na adresu prevádzkovateľa.
9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Účastník súťaže poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je
zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude Účastník
súťaže zapojený do súťaže.
Záverečné ustanovenia
Výhercovia nie sú povinní výhru prijať. Výhru nie je možné vymeniť, nahradiť ani zmeniť za finančnú či
inú náhradu. O výhercovi Súťaže rozhoduje prvok náhody, na výhru nie je právny nárok a nie je možné
ju vymáhať súdnou cestou. Právo na výhru nie je možné previezť na inú osobu.
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodu, zmeniť podmienky, resp.
pravidlá tejto Súťaže, prípadne Súťaž prerušiť, odložiť alebo ju zrušiť, skrátiť či predĺžiť, pričom takúto
zmenu, prerušenie, odloženie alebo zrušenie Organizátor Súťaže oznámi rovnakým spôsobom, akým boli
tieto Pravidlá vyhlásené.
Organizátor Súťaže neuhrádza Účastníkom žiadne náklady za škody, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v Súťaži či v súvislosti s výhrou v Súťaži. Organizátor nie je zodpovedný za prípadné vady výhier
v Súťaži, reklamácia výhier je vylúčená.
Organizátor nie je zodpovedný za to, ak sa komukoľvek nepodarilo vyhrať, alebo táto osoba nebola
schopná vstúpiť do Súťaže alebo sa jej zúčastniť v dôsledku akejkoľvek formy technického zlyhania alebo
preťaženia prevádzky.
Výsledky Súťaže vyhlásené a oznámené Organizátorom Súťaže sú konečné, bez možnosti podať proti
nim opravný prostriedok alebo ich iným spôsobom napadnúť.
Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom verejného vyhlásenia Súťaže. V prípade rozdielneho znenia
niektorých Pravidiel Súťaže je vždy rozhodujúce posledné znenie Pravidiel uverejnených na internetovej
adrese www.urbankosice.sk.

V prípade rozporu ustanovení Pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa Súťaže majú prednosť
príslušné ustanovenia týchto Pravidiel.
V prípade akýchkoľvek sporov či nejasností týkajúcich sa Súťaže, pravidiel Súťaže alebo akýchkoľvek
nárokov v súvislosti s účasťou v Súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora Súťaže.
Každý má právo nahliadnuť do týchto Pravidiel a požiadať o ich kópiu. Vyhotovenie kópie Organizátorom
môže byť spoplatnené. Tieto Pravidlá sú k dispozícii v sídle Organizátora Súťaže, v súťažnom stánku a
internetovej adrese www.urbankosice.sk.
V Lučenci 01.06.2022

