
 

 

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže s názvom „Ázia letí“ (ďalej 
len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá 
uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej a Českej republiky. 
 
1. Organizátor súťaže 
Organizátorom súťaže je spoločnosť Unitas Group, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Malý Trh 
2/A, 811 08, Slovenská republika, IČO: 35975172 a spoločnosť Optiform, s.r.o., so sídlom 
Stroupežnického 17, 150 00 Praha, IČO: 24844730 (ďalej spoločne len „Organizátor“). 
 
2. Termín a miesto konania súťaže 
Súťaž sa bude konať v čase od 5.6.2019 do 5.7.2019 vrátane (ďalej len „doba konania 
súťaže“) v priestoroch kamenných prevádzok Organizátora na území Slovenskej a Českej 
republiky ako aj v eshopoch Organizátora www.sushitime.sk a www.sushitime.cz 
 
3. Účastníci súťaže 
Účastníkom súťaže sa môže stať výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s pobytom 
alebo doručovacou adresou na území Slovenskej alebo Českej republiky (ďalej tiež 
„účastník“ alebo „súťažiaci“). Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora súťaže a 
ich blízke osoby. Za blízke osoby sú považované osoby uvedené v ust. § 116 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
 
V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je podľa tohto štatútu zo súťaže vylúčená 
(napr. zamestnanec Organizátora alebo osoby, ktorá sa podieľala na vývoji alebo 
organizácii súťaže, alebo im blízke osoby), výhra jej nebude odovzdaná. Rovnako nebude 
výhra odovzdaná výhercovi, v prípade ktorého Organizátor zistí alebo bude mať 
oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého správania voči 
Organizátorovi, alebo ktorý poruší tento štatút alebo sa pokúsi skresliť celkové výsledky 
súťaže, a to akýmkoľvek spôsobom. 
 
4. Princíp a podmienky súťaže 
Účastník sa do súťaže zapojí tým, že v priebehu doby konania súťaže splní všetky 
nasledujúce podmienky: 
a) zakúpi si súťažný produkt označený nálepkou NEW, za ktorý dostane 1 nálepku 
b) na hraciu kartu nalepí 5 nálepiek 
c) riadne vyplní údaje na hracej karte, na ktorej udelí Organizátorovi súhlas so svojou 

účasťou v súťaži a s jej pravidlami uvedenými v tomto štatúte; 
d) vhodí riadne vyplnenú hraciu kartu s 5 nálepkami do urny umiestnenej v priestoroch 

kamenných prevádzok Usporiadateľa  
 
Podmienkou účasti v súťaži nie je udelenie súhlasu účastníka súťaže Organizátorovi na 
spracúvanie osobných údajov účastníka súťaže na marketingové účely. 
 
5. Určenie výhercov 
Výhercovia súťaže budú vybraní náhodným losovaním, a to dňa 22.7.2019 . Do losovania 
budú zaradení len tí účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže určené týmto 
štatútom. Losovanie bude prebiehať za účasti dvoch zástupcov Organizátora. O losovaní 
bude vyhotovený fotografický záznam, ktorý bude uverejnený na sociálnej sieti Facebook 
Organizátora. Organizátor vylosuje celkom 10 (slovom desať výhercov). Organizátor si 
vyhradzuje právo vylosovať dostatočné množstvo náhradníkov. 
Výhercovia budú po vylosovaní kontaktovaní Organizátorom na ich kontaktné údaje 
uvedené vo výhernej hracej karte. Pokiaľ tieto kontaktné údaje nebudú funkčné alebo v 
prípade, ak výherca odmietne výhru (za odmietnutie výhry sa považuje aj nepotvrdenie 



 

 

záujmu o výhru počas overovacej komunikácie s Organizátorom) alebo si výhru 
neprevezme najneskôr v lehote 30 dní od dohodnutého termínu prevzatia výhry, 
Organizátor poskytne výhru náhradnému výhercovi v poradí podľa poradia vylosovania 
náhradníkov. 
Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu, aby preukázal 
skutočnosť, že je osobou, ktorá je výhercom podľa výhernej hracej karty. V sporných 
prípadoch si Organizátor vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o 
(ne)odovzdaní výhry. Organizátor zabezpečí odovzdanie výhry výhercom v priestoroch 
svojho sídla. Výherca je povinný prevziať si výhru najneskôr do 30 dní od dohodnutého 
termínu prevzatia výhry, inak výhra prepadne v prospech náhradného výhercu. 
 
6. Výhry v súťaži 
Organizátor poskytol do súťaže päť druhov výhier: 
a) letenka do ľubovoľnej destinácie v hodnote 500 € alebo 15 000 Kč od cestovnej 

kancelárie Pelikán 
b) poukážka na nákup v hodnote 100 € alebo 2500 Kč v e-

shope footshop.sk a/alebo footshop.cz 
c) 2 x  poukážka v hodnote 50 € alebo 1500 Kč na nákup keramiky Made in Japan v e-

shope chefshop.sk a/alebo chefshop.cz 
d) 2x poukážka na kurz varenia v hodnote 100 € alebo 2500 Kč od spoločnosti 

Chefparade v Bratislave a/alebo Prahe 
e) 4x poukážka v hodnote 30 € alebo 750 Kč od spoločnosti Sushi Time 
Každý výherca získa práve jednu výhru. Výherca nemá právo na zámenu výhry, výplatu jej 
hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie, a v prípade hlavnej výhry ani na jej 
čerpanie v inom ako Organizátorom určenom alebo odsúhlasenom termíne. 
 
Výherca nie je oprávnený svoj nárok na výhru preniesť na tretiu osoby. 
 
7. Výhry a daň z príjmu 
Výhra z reklamnej súťaže môže byť predmetom dane z príjmov v zmysle príslušných 
právnych predpisov.  
 
V súlade s príslušnými ustanoveniami právnych prepdisov oznámi Organizátor výhercovi 
prípadné daňové a odvodové povinnosti v súvislosti s prijatím výhry.   
 
 
8. Ochrana osobných údajov 
Každý účastník súťaže podpisom riadne vyplnenej hracej karty vyjadruje výslovný súhlas 
so svojou účasťou v súťaži, ako aj s jej pravidlami uvedenými v tomto štatúte a udeľuje 
Organizátorovi ako prevádzkovateľovi v zmysle čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 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) súhlas na spracúvanie jeho osobných 
údajov nevyhnutných pre organizáciu súťaže, a to v súlade s týmito podmienkami 
spracúvania: 
 
a) Zoznam osobných údajov: 1. Kontaktné a iné osobné údaje (napr. meno, priezvisko, 

mesto, telefónne číslo, emailová adresa 
b) Účel spracúvania: 1. Organizácia súťaže, kontaktovanie výhercov, odovzdanie výhier a 

zverejnenie mena, priezviska a výhry výhercov, v prípade výhercu hlavnej výhry aj 



 

 

fotografie v oznamovacích prostriedkoch (internet – webové sídlo Organizátora, 
sociálne siete, tlač, vrátane marketingových ma- teriálov Organizátora). 2. V prípade 
výhercov aj plnenie zákonných povinností Organizátora vyplývajúcich z príslušných 
účtovných a daňových právnych predpisov. 3. V prípade udelenia súhlasu so 
zasielaním marketingových oznámení aj marketingové účely. 

c) Právny základ spracúvania: 1. Súhlas účastníka súťaže. 2. V prípade výhercov - 
nevyhnutnosť splnenia zákonnej povinnosti Organizátora vyplývajúcej z príslušných 
účtovných a daňových právnych predpisov. 
d) Príjemcom osobných údajov je Organizátor.  
e) Doba uchovávania údajov: Do 60 dní od losovania výhercov súťaže, t.j. do 15.9.2019. V 
prípade výhercov po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi z oblasti účtovníctva a 
daní. 
f) Práva účastníka súťaže: Každý účastník súťaže je oprávnený požadovať od 
Organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ďalej má právo na ich opravu 
alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov. 
h) Informácia o povinnosti poskytnúť osobné údaje: Súhlas na spracúvanie osobných 
údajov (vrátane prejavov osobnej povahy) je dobrovoľný, avšak jeho udelenie je 
podmienkou účasti v súťaži. Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov výhercov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z príslušných účtovných a 
daňových predpisov. 
i) Právo odvolať súhlas: Účastník súťaže je oprávnený kedykoľvek, až do okamihu 
prevzatia výhry daným účastníkom súťaže (kedy vzniká nový právny základ spracúvania 
osobných údajov daného účastníka – výhercu) súhlas odvolať bez udania dôvodu 
zaslaním písomného listu na adresu sídla Organizátora alebo elektronickou poštou na 
office@sushitime.sk alebo offiice@sushitime.cz. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 
zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie 
súhlasu má za následok zánik účasti daného účastníka v súťaži. 
j) Právo podať sťažnosť: Každý účastník súťaže môže podať sťažnosť voči spracúvaniu 
svojich osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na 
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 
27 a v Českej republike Úřad pro ochranu osobních údajů, so sídlom na Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7. Viac informácií a vzor podnetu sa nachádza na: 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov. 
g) Kontaktná osoba: E-mailová adresa osoby zodpovednej za vybavovanie podnetov 
účastníkov súťaže: osobneudaje@sushitime.sk pre Slovenskú republiku 
a osobniudaje@sushitime.cz pre Českú republiku.  
h) Bližšie informácie o politike spracúvania osobných údajov Organizátorom sa 
nachádzajú na webstránke Organizátora www.sushitime.sk a www.sushitime.cz. 
Pri udelení súhlasu na spracúvanie osobných údajov v súťaži, je účastník súťaže 
oprávnený, nie však povinný, udeliť Organizátorovi súhlas aj na spracúvanie jeho 
osobných údajov na marketingové účely za podmienok uvedených v písomnom súhlase. 
10. Osobitné ustanovenia 
Súťaž je reklamnou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu povedomia o značke 
Organizátora, a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných 
hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 Občianskeho zákonníka 
nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. 
Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich 
účasťou v súťaži, resp. s výhrou. Organizátor nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné 
nároky účastníkov súťaže v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi 
účastníka, ako ani v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím alebo nevyužitím výhry v 
mieste a čase určenom Organizátorom. 



 

 

Organizátor si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať pravidlá súťaže podľa vlastného 
uváženia, najmä, ale nie výlučne, spôsob, miesto a termín žrebovania, súťaž prerušiť, 
pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod. 
Tieto pravidlá súťaže ako aj ich zmenu zverení Organizátor počas doby konania súťaže na 
internetovej stránke Organizátora www.sushitime.sk a www.sushitime.cz. Ustanovenia 
štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
Pravidlá súťaže obsiahnuté v tomto štatúte sú platné odo dňa ich vyhlásenia a účinné odo 
dňa začiatku súťaže, t.j. odo dňa 5.6.2019. 
 
Bratislava, Praha 31.5.2019 


