
 

 
PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE „VALENTÍN“ 

 
ÚVOD  
 

Tieto pravidlá (ďalej ako „Pravidlá“) upravujú podmienky a priebeh spotrebiteľskej súťaže s názvom 

„VALENTÍN“ (ďalej ako „Súťaž“), ktorej organizátorom je spoločnosť CRONOS OD Košice s. r. o., Strážska 

cesta 12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 52198456, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu v Banskej Bystrici., oddiel: SRO, vložka č. 35987/S (ďalej ako „Cronos OD“).  

Súťaž prebieha dňa 14. februára 2022 od 10:00 do 18:00 v priestoroch obchodného centra URBAN 
Košice nachádzajúceho sa na Hlavnej 111 v Košiciach (ďalej ako „ OD URBAN).  
 
Súťaž organizačne zabezpečuje spoločnosť CRONOS OD Košice s. r. o., Strážska cesta 12, 960 01 Zvolen, 
Slovenská republika, IČO: 52198456, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
v Banskej Bystrici., oddiel: SRO, vložka č. 35987/S (ďalej ako „Správa OD“) 
Správa OD sa nachádza na prvom poschodí OD Urban a je dostupná v pracovných dňoch od 8.00 hod. 
do 16.00 hod.  
 
CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽE  
 
Podstatou Súťaže je uskutočnenie nákupu tovarov a služieb v ľubovoľnej prevádzke v obchodnom 
dome URBAN počas trvania Súťaže v ľubovoľnej hodnote. Zároveň musí súťažiaci vyplniť zlosovací lístok 
a vhodiť ho do označenej urny. 
 
Podmienky účasti v Súťaži:  
 

1. Uskutočnenie nákupu tovarov alebo služieb v ľubovoľnej prevádzke v OD URBAN počas trvania 
Súťaže.  

2. Vyplnenie registračného formulára, ktorý súťažiaci obdrží od hostestky pri fotobúdke na 
prízemí OD.  

3. Uchovanie originálneho pokladničného dokladu o zaplatení nákupu podľa predchádzajúceho 
bodu na účely Súťaže. V prípade výhry bude pokladničný doklad skontrolovaný zamestnancami 
Správy obchodného domu – predmetom kontroly bude, či bol nákup realizovaný v jednej 
z prevádzok OD URBAN počas trvania súťaže. 

4. Žrebovanie bude prebiehať v utorok 15.februára 2022 po 12:00. Vyžrebovaných bude 11 
výhercov.  

5. Výhercovia budú kontaktovaní emailom.  Výherca súťaže je povinný predložiť originál 
pokladničného dokladu o zaplatení nákupu na Správe OD. Pokladničný doklad je možné 
predložiť Správe OD najneskôr dňa 15. marca 2022 do 16.00 hod.  

6. Predkladanie pokladničných dokladov a odovzdávanie darčekových poukážok bude prebiehať 
po dohode na Správe OD, najneskôr však do 15. marca 2022.  

 
V prípade, ak účastník nakúpi v dvoch (2) alebo viacerých rozličných prevádzkach, pričom splní 
podmienku, má nárok na vyplnenie registračného formulára za každý pokladničný doklad. Jeden 
pokladničný doklad = jeden vyplnený registračný formulár. 
 
Cronos OD poskytla do Súťaže podľa týchto Pravidiel nasledovné výhry:  

• 10 x darčeková poukážka v hodnote 10 € 

• Hlavná cena: 1 x darčekový poukaz na welness pobyt pre 2 osoby na dve noci v Grand hotel 
Bachledka Strachan 



 

 
Darčekové poukážky je možné použiť jednorazovo na zaplatenie ceny nákupu tovarov a služieb vo 
vybraných prevádzkach OD URBAN. Zoznam prevádzok prijímajúcich darčekové poukážky je 
zverejnený na www.urbankosice.sk, a tieto prevádzky sú označené nálepkou „Tu prijímame darčekové 
poukážky“. Z darčekovej poukážky sa nevydáva, hodnota nákupu musí byť minimálne vo výške hodnoty 
nákupnej poukážky, prípadne vyššia. Platnosť darčekových poukážok je 1 rok od vydania.  
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
Účastníci v čase nákupu a uplatnenia musia dosiahnuť minimálny vek 18 rokov.  
 
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Cronos OD, zamestnanci Správy OD, zamestnanci prevádzok 
vydávajúcich pokladničné doklady pre Súťaž, ani ich blízke osoby v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v platnom znení.  
 
Vyžrebovaní súťažiaci strácajú právo na výhru a jej odovzdanie aj na akúkoľvek inú kompenzáciu pokiaľ 
si darčekové poukážky nevyzdvihnutú na Správe OD najneskôr do 15. marca 2022 (do 16. hod.) 
 
Cronos OD si vyhradzuje právo zo Súťaže vylúčiť tých súťažiacich, ktorí porušili Pravidlá Súťaže.  
 
Do Súťaže je možné sa zapojiť aj opakovane.  
 
Cronos OD nie je zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, náhodné alebo následné škody, stratu 
zárobku, ušlý zisk v dôsledku účasti na Súťaži, resp. neúčasti, a to ani v prípade, že  
Cronos OD bola oznámená možnosť vzniku takejto škody. Cronos OD najmä nie je zodpovedná za 
prípadné technické problémy, ktoré ovplyvnia finálny výsledok Súťaže alebo účasť na Súťaži. Cronos 
OD nezodpovedá tiež za nedoručené alebo stratené listové zásielky, resp. e-maily, ktoré boli určené 
pre účastníkov Súťaže, resp. nezodpovedá ani za nedoručenie, stratu poštových, resp. e-mailových 
zásielok adresovaných na adresu Cronos OD. Nakoľko platný právny poriadok Slovenskej republiky 
nedovoľuje vylúčenie určitej zodpovednosti za škodu, vylúčenia zodpovednosti za škody uvedené v 
tomto odseku sa použijú v najširšej miere dovolenej zákonmi SR.  
 
Cronos OD nezodpovedá za splnenie daňových, ani iných právnych povinností účastníkmi.  
Výhry nie je možné súdne vymáhať.  
 
Súťažiaci zodpovedá za pravdivé a správne vyplnenie údajov na preberacom protokole.  
 
Podmienky spracúvania osobných údajov pre účely účasti v súťaži  
Účasťou v súťaži, súťažiaci udeľuje svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých 
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 súťažiaci kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu na: info@urbankosice.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 Vašich osobných údajov podľa § 19 a § 20 Zákona a čl. 13 a 14 
Nariadenia  
 



 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi 
zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať 
informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.  
 
Identifikačné a kontaktné údaje:  
 
Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje súťažiacich je spoločnosť Cronos OD Košice s. r. o., 
Strážska cesta 12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, 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 dotknutej osoby účasti v súťaži na 
základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. V prípade samostatne udeleného súhlasu, 
môže prevádzkovateľ aj zverejňovať osobné údaje dotknutej osoby 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, email, číslo pokladničného dokladu  

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) 

 

CYRANO s.r.o., Námestie republiky 5994/32, 984 

01 Lučenec, IČO: 52229921 

 

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

- správa OD 

 

So súhlasom dotknutej osoby, 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.  



 

6. Doba uchovávania osobných údajov  
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu -      ukončenia 
súťaže. 

7. Profilovanie  
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom 
na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.  

8. Práva dotknutej osoby  
Dotknutá osoba 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 dotknutej osoby, dotknutá osoba 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. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje 
práva zaslaním emailu na adresu: info@urbankosice.sk, alebo písomne na adresu 
prevádzkovateľa.  

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov  
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie 
nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude 
dotknutá osoba zapojená do súťaže.  

 
Organizátor si vyhradzuje právo na jednostranné zrušenie Súťaže, úpravu Pravidiel, ako aj podmienok 
Súťaže kedykoľvek počas jej trvania.  
 
V prípade pochybností o splnení podmienok alebo interpretácii Pravidiel rozhoduje Cronos OD.  
 
Situácie, ktoré neriešia tieto Pravidlá sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  
 
V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené aj na informačných materiáloch určených 
spotrebiteľom (letáky, plagáty), pričom pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercu je záväzné iba toto 
úplné znenie Pravidiel.  
 
Každá odmena v tejto Súťaži (VALENTÍN) je príjmom oslobodeným od dane z príjmov podľa ust. § 9 
ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.  
 
Pravidlá v ich aktuálnom znení sú v prípade záujmu k nahliadnutiu na Správe OD, resp. na stránke 
www.urbankosice.sk.  
 

V Košiciach, 09.02.2022 

 


