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Štatút súťaže 

s názvom „Súťaž o 2x lístok na muzikál 
CYRANO z predmestia“ 

(ďalej „Súťaž“) 
 
 
 

I. Preambula 

 
Tento štatút Súťaže (ďalej len „Štatút“) je dokumentom, ktorý podrobne a záväzne upravuje pravidlá uvedenej 

Súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené jej podmienky, definuje podmienky účasti v Súťaži, získanie 

a odovzdanie výhry v Súťaži, a popisuje práva a povinnosti súťažiacich. 
 

 
 
II.  Vyhlasovatelia Súťaže  

 
Obchodné meno:  Delia potraviny, s.r.o. 

Sídlo:     Švabinského 13, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 

IČO:      44 155 981 

Zapísaná:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 
52459/B 

 

 
(ďalej len „Delia potraviny“) 

 

 
 

Obchodné meno:  iDelia s.r.o. 

Sídlo:     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. 
13604/B 

 

 

(ďalej len „iDelia“) 

 
(Delia potraviny a iDelia ďalej spolu aj ako ,,Vyhlasovatelia“) 

 

 
 
III.  Účastník Súťaže  

 
Súťaže je určená zákazníkom Delia potraviny a/alebo iDelia. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, 

ktorá: (i) je staršia ako 18 rokov, (ii) je spôsobilá na právne úkony, (iii) vyplní Registračný formulár (ďalej len 

„Účastník súťaže“). 
 

 
 
IV.  Čas konania Súťaže:  

 
Začiatok súťaže 23. decembra 2019 o 19.00 hod. – koniec súťaže 16.januára 2020 o 13.00 hod. (ďalej len 

„Čas konania Súťaže“) 
 

 
 
V. Výhra v Súťaži : 

 
Výhrou sú 2x vstupenka na muzikál CYRANO z predmestia v celkovej hodnote 44 EUR (slovom štyridsať štyri).
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(ďalej len ,,Výhra“). Hodnota Výhry je uvedená vrátane DPH. 

 
Za zdanenie vecnej Výhry zodpovedá Účastník súťaže, ktorý vyhral Výhru. Podľa ust. § 9 ods. 2 písm. m) 

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, je prijatá Výhra v hodnote 

neprevyšujúcej 350,00 € (slovom: tristopäťdesiat eur) od dane z príjmov oslobodená, t.j. suma (hodnota) Výhry 

nad uvedenú sumu podlieha dani z príjmov. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 

580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná Výhra v hodnote nad 350 € 

(slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha odvodu na verejné zdravotné poistenie. Daň z príjmu ako aj odvod na 

verejné zdravotné poistenie je povinný zaplatiť Výherca. 
 

 
 
VI.  Podmienky Súťaže:  

 
Súťaž sa uskutoční na webovej stránke www.edelia.sk. 

Podmienkami účasti v Súťaži sú nasledovné podmienky: 

▪ splnenie predpokladov byť Účastníkom Súťaže, 

▪ vyplnenie Registračného formulára zverejneného na webovej stránke www.edelia.sk a 

▪ pripravenosť vyzdvihnúť si Výhru na adrese sídla Vyhlasovateľov. 
 

 
 
VII.  Výherca  

 
Výhercom bude ten Účastník súťaže (ďalej len „Výherca“), ktorý: 

 

 

▪ bude vyžrebovaný dňa 16. januára 2020 a súčasne 

▪ splní podmienky v zmysle Štatútu a súčasne 

▪ Výhru neodmietne a 

▪ ktorý si vyzdvihne Výhru na adrese sídla Vyhlasovateľov v dohodnutom čase. 

Vyhlasovatelia vždy vyžrebujú 1 (slovom: jedného) Výhercu a 1 (slovom: jedného) náhradníka. 

 
VIII. Oboznamovanie s výsledkami Súťaže  

 
Po ukončení Súťaže a vyžrebovaní Výhercu a náhradníka bude vyžrebovaného Účastníka súťaže 

kontaktovať iDelia a informovať ho o Výhre, o spôsobe a čase a mieste odovzdania Výhry. 

 
Výhra v Súťaži bude poskytnutá vyžrebovanému Účastníkovi súťaže výlučne v prípade, ak vyžrebovaný 

Účastník súťaže Výhru neodmietne. 

 
Vyžrebovaný Účastník súťaže môže Výhru odmietnuť, a to odoslaním e-mailu o odmietnutí Výhry na adresu 

zakaznici@edelia.sk do 1 (slovom: jedného) kalendárneho dňa odo dňa oznámenia o Výhre. V prípade, ak 

vyžrebovaný Účastník súťaže Výhru odmietne, predmetná Výhra v Súťaži bude ponúknutá prvému 

vyžrebovanému náhradníkovi. V prípade vyžrebovaného náhradníka sa pri oznamovaní o výhre v Súťaži bude 

postupovať podľa tohto Štatútu rovnako ako v prípade Výhercu. V prípade, ak aj vyžrebovaný náhradník v 

zmysle tohto Štatútu odmietne príslušnú Výhru a nie je žiaden iný vyžrebovaný náhradník, ktorý spĺňa 

podmienky Súťaže (podmienky účasti v Súťaži tak všeobecné ako aj osobitné podmienky byť Výhercom, všetko 

vymedzené v Štatúte), Výhra náleží Vyhlasovateľovi, ktorý Výhru obstaral a nie je ďalej predmetom
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Súťaže ako aj ďalších žrebovaní. 

 
Vyhlasovatelia majú právo Výhru Výhercovi neodovzdať, alebo odobrať v prípade, že Výherca nesplnil alebo 

porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto Štatútu, Výherca nemá právo vydanie Výhry požadovať. Rovnako ak sa 

zistí, že Výherca Súťaže je v pracovnom alebo obdobnom pomere k Vyhlasovateľom alebo svoj výsledok v 

Súťaži dosiahol v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi alebo sa zistí, že Výherca 

nemal byť zaradený do Súťaže v súlade s ktoroukoľvek podmienkou účasti v Súťaže, Výhercovi Výhra 

nenáleží. 

 
Účastník súťaže zapojením sa do Súťaže (vyplnením Registračného formulára na webovej stránke) vyjadruje 

svoj súhlas s pravidlami a podmienkami Súťaže stanovenými týmto Štatútom. Vyhlasovatelia nehradia 

Účastníkovi súťaže žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s Výhrou alebo plnením podmienok tohto 

Štatútu. Vyhlasovatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s používaním 

Výhry. 
 

 
 
IX.  Právo Vyhlasovateľov zmeniť Štatút Súťaže alebo odvolať Súťaž  

 
Vyhlasovatelia majú právo zmeniť Štatút a/alebo odvolať Súťaž, najmä v prípadoch, ak by čo i len jednému z 

nich hrozilo riziko škody. 

 

Na účinnú zmenu Štatútu alebo odvolanie Súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovatelia zmenu Štatútu alebo 

odvolanie Súťaže zverejnili na webovej stránke www.edelia.sk. 
 

 
 

X. Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov  

 
/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“) 

 
▪ Dotknutá osoba: Účastník súťaže, ktorý je fyzickou osobou, ktorý prejaví záujem zapojiť sa do 

Súťaže. 

 
▪ Prevádzkovatelia spracúvajúci osobné údaje Účastníkov a kontaktné údaje na 

Prevádzkovateľov: 

 
Prevádzkovateľ 1: spoločnosť Delia potraviny, s.r.o., so sídlom Švabinského 13, Bratislava - 

mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 44 155 981, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 52459/B, 

 
kontaktné údaje spoločnosti Delia potraviny : 

korešpondenčná adresa: Delia potraviny, s.r.o., Švabinského 13, Bratislava 

- mestská časť Petržalka 851 01, e-mail: 

adriana.janoksokolska@deliapotraviny.s, infolinka: 0901 900 339 
 

 

Prevádzkovateľ 2: 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,

http://www.edelia.sk/
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 kontaktné údaje spoločnosti iDelia : 

korešpondenčná adresa: iDelia s.r.o., Švabinského 13, Bratislava - 

mestská časť Petržalka 851 01, e-mail: zakaznici@edelia.sk, infolinka: 

+421 948 918 031 
 

 
(Delia potraviny a iDelia na účely tohto článku Štatútu spoločne tiež ako „Prevádzkovatelia“ a každý 

jednotlivo tiež ako „Prevádzkovateľ“) 

 
▪ Zodpovedné osoby Prevádzkovateľov a kontaktné údaje na zodpovedné osoby: 

 

 
Zodpovedná osoba spoločnosti Delia potraviny: Adriana Janok Sokolska - PR & Marketing 

Manager, kontaktné údaje - korešpondenčná adresa: Delia potraviny, s.r.o., Švabinského 13, 

Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, e-mail: adriana.janoksokolska@deliapotraviny.sk, 

infolinka: 0901 900 339 

 
Zodpovedná osoba spoločnosti iDelia: iDelia s.r.o., kontaktné údaje - korešpondenčná adresa: 

iDelia s.r.o., Švabinského 13, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, e-mail: zakaznici@edelia.sk, 

infolinka: +421 948 918 031 

 
▪ Účely a právny základy spracúvania osobných údajov: 

 

 

Právny základ spracúvania                 Účely spracúvania
 

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – 

súhlas Účastníka, ktorý Účastník udelil 
svojim dobrovoľným zapojením sa do 
Súťaže – „Súťaž o 2x lístok na muzikál 
CYRANO z predmestia“  

 

 
 
 
 

 

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – 

súhlas Účastníka, ktorý Účastník udelil 

dobrovoľne nezávisle od zapojenia do 

Súťaže 

 

(i) zapojenie Účastníka do súťaže, (ii) preverenie splnenia 

podmienok účasti v súťaži Účastníkom súťaže, (iii) plnenie 

práv a povinností vyplývajúcich pre Vyhlasovateľov z tejto 

Súťaže, (iv) žrebovanie víťazného Účastníka súťaže a 

náhradníka, (v) kontaktovanie Účastníka súťaže v súvislosti 

s prebiehajúcou Súťažou (vi) vyhlásenie výsledkov 

žrebovania v Súťaži (vii) zabezpečenie riadneho priebehu 

Súťaže 
 

účely priameho marketingu spoločnosti Delia potraviny a / 

alebo iDelia

 

 

▪ Príjemcovia, ktorým sú osobné údaje Účastníka súťaže poskytované: 

 
- súdy a orgány činné v trestnom konaní, exekútori na základe ich vyžiadania a v súlade s platnou 

legislatívou SR a ďalšie tretie strany vymedzené osobitným zákonom (napr. kontrolné orgány a orgány 

dohľadu, t.j. Slovenská obchodná inšpekcia atď.), 

- poštový podnik za účelom doručenia zásielky. 

 
▪ Zverejňovanie osobných údajov Účastníka súťaže a ich cezhraničný tok do tretích krajín 

Prevádzkovatelia nevykonávajú. Z dôvodu ochrany osobných údajov Vyhlasovatelia na www.edelia.sk, 

môžu zverejniť len meno a priezvisko vyžrebovaných Výhercov a náhradníkov bez ďalších údajov a 

informácií, na základe ktorých by ich bolo možné jednoznačne identifikovať. 

 
▪ Doba uchovávania osobných údajov: počas trvania účelu spracúvania osobných údajov, maximálne 

však:
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- po dobu 6 mesiacov od skončenia Súťaže, ak sa jedná o osobné údaje spracúvané v súvislosti 

so zapojením Účastníka do Súťaže, 

 
- po dobu trvania súhlasu Účastníka so spracúvaním jeho osobných údajov na marketingové účely 

spoločnosti Delia potraviny a spoločnosti iDelia. 

 
▪ Práva Účastníka ako dotknutej osoby 

 
Účastník ako dotknutá osoba má podľa GDPR nasledovné práva: 

 

 

Ak Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje Účastníka na základe jej súhlasu, Účastník má právo 

kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného 

na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

 
Ak Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje Dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu 

Prevádzkovateľov, Účastník má právo namietať voči takému spracúvaniu osobných údajov (pozn.: 

Prevádzkovatelia nespracúvajú osobné údaje Účastníka na základe oprávneného záujmu 

Prevádzkovateľov). 
 

 

Ďalšie práva Účastníka: právo (i) získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a 

uchovávajú podľa článku 15 GDPR, (iii) požiadať o opravu jeho nesprávnych, nepresných alebo 

neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR, (iv) požiadať o vymazanie jeho osobných údajov 

podľa článku 17 GDPR, (v) požiadať o obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov podľa článku 

18 GDPR, (vi) požiadať o prenos jeho osobných údajov inému prevádzkovateľovi podľa článku 

20 GDPR, (vii) namietať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa ho 

týkajú alebo ho výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jeho osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a 

nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto spracúvané podľa článku 21 ods. 

1. GDPR; Účastník má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu Prevádzkovateľa (pozn.: 

Prevádzkovateli a nerozhodujú na základe automatizovaného  

 s prac úv ania) , (viii) namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu 

podľa článku 21 ods. 2. GDPR (pozn.: Prevádzkovateli a nespracúvajú osobné údaje Účastník a 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 domnieva, že je spracúvanie jej 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 ktorémukoľvek Prevádzkovateľovi 

v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. 

 
Každý Účastník, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje práva, môže tak vykonať 

 

 
- písomne na adrese: iDelia s.r.o., Švabinského 13, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 

- elektronicky na adrese: zakaznici@edelia.sk 

- telefonicky na Infolinke: +421 948 918 031 

 
▪ Poskytnutie osobných údajov na účely účasti v Súťaži je nevyhnutné pre úspešné zapojenie dotknutej 

osoby, resp. posúdenie či Účastník súťaže spĺňa podmienky na zapojenie do Súťaže. Poskytnutie 

osobných údajov na účely priameho marketingu je nevyhnutné na zasielanie marketingových ponúk 

Účastníkovi a na informovanie Účastníka o nových produktoch a službách Prevádzkovateľov.
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▪ Existencia automatizovaného rozhodovania a vrátane profilovania: neuplatňuje sa. 

 
Osobitné informácie k účelu a právnemu základu spracúvania osobných údajov Účastníka v súvislosti 

so zapojením do Súťaže: 
 

 
Osobné údaje Výhercu, ktorému bola odovzdaná Výhra, budú Vyhlasovateľom, ktorý Výhru obstaral, ako 

účtovné doklady v zmysle platných právnych predpisov uchovávané počas lehoty 10 rokov. Právnym základom 

na spracúvanie týchto osobných údajov je podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR plnenie zákonných povinností 

Prevádzkovateľa. Na tieto účely môžu byť osobné údaje Výhercu, ktorému bola odovzdaná Výhra poskytované 

aj príslušným daňovým orgánom v rámci výkonu kontrolnej činnosti. 

 
XI.  Záverečné ustanovenia 

 
Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom verejného vyhlásenia Súťaže na webovej stránke www.edelia.sk. 

Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo na zmenu Štatútu. 

 
Vyhlasovatelia zabezpečia ochranu osobných údajov Účastníkov súťaže 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. 
 

 
V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré by vznikli v súvislosti so Súťažou, sa jednotliví Účastníci súťaže a 

Vyhlasovatelia zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou. 

 
Každý má právo nahliadnuť do tohto Štatútu. Štatút je k dispozícii na webovej stránke www.edelia.sk v časti 
„Súťaž o 2x lístok na muzikál CYRANO z predmestia“.  

 
V prípade, ak Vyhlasovatelia a/alebo ktorýkoľvek z Vyhlasovateľov propaguje a/alebo organizuje Súťaž 

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 súťaže 

primerane Všeobecné zásady pre stránky, skupiny a udalosti (Promotions on Pages, Groups, and Events) ako 

aj Podmienky používania Instagramu, pričom Účastníci súťaže zapojením sa do Súťaže berú na vedomie a 

súhlasia s tým, že spoločnosť Facebook Inc. a spoločnosť Facebook Ireland Limited (ďalej len „Spoločnosť“) 

nemá v súvislosti s organizovaním Súťaže voči Účastníkom súťaže žiadne záväzky a ani, že žiadna Súťaž, na 

ktorú sa vzťahuje Štatút nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná a ani nijako inak 

spojená so Spoločnosťou. 

 
V Bratislave, dňa 20.12. 2019 

 
 
 
 

Vyhlasovatelia: Delia potraviny a iDelia 

http://www.edelia.sk/
https://www.facebook.com/help/1561485474074139?ref=igtos
https://www.facebook.com/help/1561485474074139?ref=igtos

