Pravidlá akcie (štatút)
s názvom „100,- EUR za registráciu “
(ďalej len „Akcia“)

a
Informácie o spracúvaní osobných údajov

1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA
Tieto pravidlá Akcie (ďalej len „Štatút“) je dokumentom, ktorý podrobne a záväzne upravuje pravidlá uvedenej
Akcie tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené jej podmienky, definuje podmienky uplatnenia a využitia
Akcie, a popisuje práva a povinnosti zákazníkov zapojených do Akcie. Usporiadaná Akcia spočíva v tom, že
zákazník spoločnosti iDelia, ktorý je spôsobilý byť Účastníkom Akcie (bod 3. Štatútu), za splnenia podmienok
uplatnenia Akcie (bod 5. Štatútu) získa od spoločnosti iDelia sumu 100,- EUR vo forme kreditov, ktoré je
Účastník Akcie oprávnený čerpať v súlade s bodom 5. Štatútu do 31.09.2020

2.

USPORIADATEĽ AKCIE
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Registrácia:

iDelia s.r.o.
Švabinského 13, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
50 460 692
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 113604/B

(ďalej len „spoločnosť iDelia“)
3.

ÚČASTNÍK AKCIE
Akcia je určená zákazníkom iDelia. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá (podmienky musia
byť splnené súčasne): (i) je staršia ako 18 rokov, (ii) je spôsobilá na právne úkony, (iii) ktorá sa zaregistruje
na webovej stránke spoločnosti iDelia www.edelia.sk a v rámci registrácie udelí súhlas so zapojením do
Akcie, (iv) a ktorá uskutoční na webovej stránke spoločnosti iDelia www.edelia.sk svoj prvý nákup,
(ďalej len „Účastník Akcie“).

4.

TRVANIE AKCIE
Akciu bude možné využiť od 09. júla 08:00 do 31.09.2020 o 23:59 (ďalej len „Trvania Akcie“)

5.

PODMIENKY UPLATNENIA AKCIE
Akcia prebieha na území Slovenskej republiky.
Akcia je propagovaná na webovej stránke spoločnosti iDelia www.edelia.sk, v priestoroch a na miestach, ktoré
vlastní alebo prevádzkuje spoločnosť iDelia a/alebo spoločnosť Delia potraviny, s.r.o., so sídlom
Švabinského 13, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 44 155 981
Podmienkami uplatnenia Akcie sú nasledovné podmienky:
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▪

splnenie predpokladov byť Účastníkom Akcie (viď bod 3. Štatútu),

▪

po zaregistrovaní Účastníka akcie na webovej stránke www.edelia.sk (vyžaduje sa nová registrácia) a po
udelení súhlasu so zapojením do Akcie, bude Účastníkovi Akcie automaticky odoslaná správa na email, ktorý uviedol v registrácií, s informáciou o obdržaní sumy 100,- EUR vo forme kreditov (1,EUR = 10 kreditov).

▪

Účastník Akcie bude oprávnený čerpať získaný kredit do 31.09.2020, a to nasledovne: vždy pri každom
nákupe, ktorého minimálna hodnota je 30,- EUR, pričom v priebehu 24 hod je Účastník Akcie oprávnený
uplatniť si kredit v maximálnej hodnote 7,- EUR (= 70 kreditov).

Spoločnosť iDelia má právo neumožniť Účastníkovi Akcie čerpať pripísané kredity v prípade, že Účastník
Akcie nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto Štatútu alebo spoločnosť iDelia zistí, že Účastník
Akcie nemal byť zaradený do Akcie, alebo že Účastník Akcie sa zaradil do Akcie / si uplatnil Akciu spôsobom,
ktorý je v rozpore s dobrými mravmi, prípadne v rozpore s právnymi predpismi.
Účastník Akcie zapojením sa do Akcie (udelením súhlasu) súhlasí s pravidlami a podmienkami Akcie
stanovenými týmto Štatútom.
6.

PRÁVO USPORIADATEĽA AKCIE ZMENIŤ ŠTATÚT AKCIE ALEBO ZRUŠIŤ AKCIU
Usporiadateľ Akcie má právo zmeniť Štatút a/alebo zrušiť Akciu, najmä v prípadoch, ak by mu hrozilo riziko
škody.
Na účinnú zmenu Štatútu alebo odvolanie Súťaže sa vyžaduje, aby Usporiadateľ Akcie zmenu Štatútu alebo
zrušenie Akcie zverejnil na webovej stránke www.edelia.sk.

7.

INFORMÁCIE O OCHRANE A SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ÚČASTNÍKOV AKCIE
/podľa článku 13 Nariadenia 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) (ďalej len „GDPR“)/
▪

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje na účely usporiadania a plnenia Akcie je
Usporiadateľ Akcie, t.j.: spoločnosť iDelia s.r.o., so sídlom Švabinského 13, Bratislava - mestská časť
Petržalka 851 01, IČO: 50 460 692, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd.
Sro, vo vložke č. 113604/B,
kontaktné údaje spoločnosti iDelia - korešpondenčná adresa: iDelia s.r.o., Švabinského 13, Bratislava
- mestská časť Petržalka 851 01, e-mail: zakaznici@edelia.sk, infolinka: +421 948 371 172

(spoločnosť iDelia na účely tohto článku Štatútu tiež ako „Prevádzkovateľ“)
▪
▪

Zodpovedná osoba spoločnosti iDelia: Martin Výbošťok, kontaktné údaje - korešpondenčná adresa:
Trnavská 74, Bratislava, e-mail: vybostok@edelia.sk, infolinka: +421 950 407 072
Účely a právny základy spracúvania osobných údajov:

Právny základ spracúvania

Účely spracúvania
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▪

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – Váš
súhlas s dobrovoľným zapojením sa do
Akcie

(i) zapojenie Akcie, (ii) preverenie, či spĺňate podmienok
do Akcie, (iii) plnenie práv a povinností vyplývajúcich pre
Usporiadateľa Akcie z uskutočnenia tejto Akcie, (iv)
zabezpečenie riadneho priebehu Akcie.

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR: plnenie
zákonných povinností: napr. zákon č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, zákon č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Plnenie zákonných povinností spoločnosti iDelia v oblasti
vedenia účtovnej agendy

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
oprávnený záujem

Výkon kontrolnej činnosti dozorných orgánov (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných
údajov a pod.), vrátane podávania vyjadrení, opravných
prostriedkov voči rozhodnutiam dozorných orgánov a pod.

(jedná sa o prípady, keď osobitný právny predpis prikazuje
spoločnosti iDelia spracúvať Vaše osobné údaje – tzv.
zákonná povinnosť spracúvania)

Oprávnený záujem spoločnosti iDelia:
Spoločnosť iDelia pri spracúvaní Vašich osobných údajov sleduje svoje oprávnené záujmy, ktoré sú
vymedzené predovšetkým účelom spracúvania osobných údajov - výkon kontrolnej činnosti dozorných
orgánov (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov a pod.), vrátane
podávania vyjadrení, opravných prostriedkov voči rozhodnutiam dozorných orgánov a pod.
Ako dotknutá osoba ste oprávnený/á namietať priamo u spoločnosti iDelia voči spracúvaniu
Vašich osobných údajov spracúvaných na základe oprávnených záujmov spoločnosti iDelia.

▪

Príjemcovia, ktorým sú osobné údaje Účastníka súťaže poskytované:
Spoločnosť iDelia neposkytuje Vaše osobné údaje iným subjektom, okrem prípadov, ak by ste na takéto
poskytnutie Vašich osobných údajov udelili súhlas, písomný pokyn, alebo ak existuje iný právny základ
na ich poskytnutie inému subjektu (napr. v prípade, ak je spoločnosť iDelia na základe právneho predpisu
povinná alebo oprávnená (aj bez Vášho súhlasu) poskytnúť Vaše osobné údaje inému subjektu).
Vaše osobné údaje môžu byť poskytované predovšetkým týmto príjemcom: súdy a orgány činné v trestnom konaní, orgány finančnej správy, kontrolné orgány a orgány dohľadu (ako napr. Slovenská obchodná
inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov atď.), a to v súlade platnou legislatívou Slovenskej republiky, ďalšie tretie strany vymedzené osobitným zákonom, advokátske kancelárie za účelom poskytovania
právnych služieb, poštové podniky za účelom doručenia zásielky a poverení sprostredkovatelia.
Spoločnosť iDelia pri spracúvaní Vašich osobných údajov využíva nasledovné kategórie sprostredkovateľov: dodávatelia IT služieb a softwarových riešení.
Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon
a uplatňovanie si Vašich práv ako dotknutej osoby podľa GDPR, pričom príslušné práva si môžete uplatniť
u spoločnosti iDelia alebo tiež priamo u konkrétneho sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého sú Vaše
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údaje spracúvané. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je dostupný na webovej stránke spoločnosti iDelia www.edelia.sk. Informácie o aktuálnych sprostredkovateľoch sú poskytované aj na infolinke
[+421 948 371 172].
▪

Zverejňovanie Vašich osobných údajov spoločnosť iDelia nevykonáva.

▪

Informácia o zamýšľanom prenose osobných údajov do tretej krajiny: Spoločnosť iDelia nezamýšľa
preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

▪

Doba uchovávania osobných údajov: počas trvania účelu spracúvania osobných údajov, a to
-

▪

do ukončenia Akcie, ak sa jedná o účel realizácie Akcie,
po dobu 10 rokov, ak uchovávanie a dobu uchovávania osobných údajov ukladá právny predpis,
napr. zákon o účtovníctve,
po dobu 10 rokov, pre prípad výkonu kontrolnej činnosti dozorných orgánov a v prípade začatia kontroly maximálne do momentu vydania právoplatného rozhodnutia dozorného orgánu voči ktorému spoločnosť iDelia podá/nepodá (riadny / mimoriadny) opravný prostriedok

Práva Účastníka ako dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte podľa GDPR nasledovné práva:
Ak spoločnosť iDelia spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ako dotknutá osoba
máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania
založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Ak spoločnosť iDelia spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu iDelia, ako dotknutá osoba máte právo namietať voči takému spracúvaniu osobných údajov.
Ako dotknutá osoba máte aj ďalšie nasledovné práva: právo (i) získať prístup k osobným údajom, ktoré
sa o Vás spracúvajú a uchovávajú podľa článku 15 GDPR, (iii) požiadať o opravu Vašich nesprávnych,
nepresných alebo neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR, (iv) požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR, (v) požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov podľa článku 18 GDPR, (vi) požiadať o prenos Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi podľa článku 20 GDPR, (vii) namietať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom
spracúvaní, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z Vašich osobných údajov,
vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto spracúvané podľa článku 21 ods. 1. GDPR; máte právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu spoločnosti iDelia, (viii) namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu podľa
článku 21 ods. 2. GDPR, (ix) podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte jej obvyklého
pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok
nápravy, ak sa domnievate, že je spracúvanie Vašich osobných údajov v rozpore právnymi predpismi.
Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná
12 Bratislava, (x) podať žiadosť alebo sťažnosť spoločnosti iDelia v súvislosti s ochranou a spracúvaním Vašich osobných údajov.
Podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje práva môžete vykonať písomne na kontaktných údajoch
Zodpovednej osoby uvedenej vyššie. Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v
plnom rozsahu, Vaše práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej vyššie
uvedené práva, ktoré mala, môže uplatniť blízka osoba.
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▪

Poskytnutie osobných údajov ako podmienka zapojenia do Akcie:
Ak právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný, spoločnosť iDelia je oprávnená
spracúvať osobné údaje aj bez Vášho súhlasu.
Ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas, poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné dosiahnutie účelu, ktorý je sledovaný udelením súhlasu (zapojenie a uplatňovanie Akcie). Bez
jeho udelenia nie je možné Vás zapojiť do Akcie a plniť povinnosti pri uplatňovaní Akcie.
Ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti iDelia,
spoločnosť iDelia je oprávnená spracúvať Vaše osobné aj bez Vášho súhlasu; ako dotknutá osoba máte
právo namietať voči takému spracúvaniu osobných údajov.
Existencia automatizovaného rozhodovania a vrátane profilovania: Spoločnosť iDelia vykonáva

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa článku 22 GDPR s cieľom
posúdiť, či ako Účastník Akcie spĺňate podmienky účasti v Akcii, a či a v akom rozsahu si uplatňujete
práva z Akcie. Na tento účel spoločnosť iDelia používa automatické informačné systémy, webové
aplikácie alebo kalkulačky. Spoločnosť iDelia Vám okrem vyššie uvedeného posiela
individualizované správy o rozsahu čerpania kreditov a o zostatkovej hodnote kreditov, ktoré ste
oprávnený využiť do ukončenia Akcie.
Ako dotknutá osoba ste oprávnený požadovať od spoločnosti iDelia, aby sa na Vás nevzťahovalo
rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.
8.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom verejného vyhlásenia Súťaže na webovej stránke www.edelia.sk.
Usporiadateľ Akcie si vyhradzujú právo na zmenu Štatútu.
Vyhlasovatelia zabezpečia ochranu osobných údajov Účastníkov Akcie v zmysle platných právnych
predpisov.
V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa Súťaže alebo nejasností týkajúcich sa výkladu tohto
Štatútu, Vyhlasovatelia tieto rozpory alebo nejasnosti vysvetlia, resp. opravia rozpory a/alebo nejasnosti v
Štatúte.
Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.
Usporiadateľ Akcie si vyhradzuje právo overiť vek Účastníka súťaže tak, že ho vyzve na predloženie dokladu
totožnosti.
Úplné znenie Štatútu sú dostupné na www.edelia.sk a v sídle usporiadateľa.
V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa Akcie môžu zákazníci volať na zákaznícku linku Usporiadateľa Akcie tel: 0948 371 172.
V prípade, ak Usporiadateľ Akcie propaguje a/alebo organizuje Akciu prostredníctvom sociálnej siete
Facebook a/alebo Instagram (ako služby, ktorá je jedným z produktov Facebooku, ktoré poskytuje spoločnosť
Facebook Ireland Limited), uplatňujú sa na Účastníkov Akcie primerane Všeobecné zásady pre stránky,
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skupiny a udalosti (Promotions on Pages, Groups, and Events) ako aj Podmienky používania Instagramu,
pričom Účastníci Akcie zapojením sa do Akcie berú na vedomie a súhlasia s tým, že spoločnosť Facebook
Inc. a spoločnosť Facebook Ireland Limited nemá v súvislosti s organizovaním Akcie voči Účastníkom Akcie
žiadne záväzky a ani, že žiadna Akcia, na ktorú sa vzťahuje Štatút nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná,
odobrená, spravovaná a ani nijako inak spojená so Spoločnosťou.
V Bratislave, dňa 07. júla 2020

Usporiadateľ Akcie: spoločnosť iDelia
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