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PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE 

„Stromček zatras sa ONLINE“ 

(„Pravidlá“) 

Doba konania súťaže: od 18.1.2021 do 11.2.2021 

Organizátor súťaže:  EUROPA SC a. s. 

Na Troskách 25/14180 

974 01 Banská Bystrica 

IČO: 36 712 167 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka číslo: 937/S 

(„Organizátor“) 

1 ÚVOD 

1.1 Organizátor vyhlasuje, organizuje a prevádzkuje spotrebiteľskú súťaž s názvom 

„Stromček zatras sa ONLINE“ podľa týchto Pravidiel („Súťaž“) a to s cieľom zvýšiť 

záujem spotrebiteľov o nákupy v Nákupnom centre EUROPA SHOPPING Center 

v Banskej Bystrici („Nákupné centrum“). 

2 TRVANIE SÚŤAŽE 

2.1 Súťaž bude prebiehať v období od 18.1.2021 (0:00:00 hod.) do 11.2.2021 (23:59:59 

hod.) („Doba súťaže“). 

3 ÚČASŤ 

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom 

na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕši 18 rokov najneskôr 18.1.2021. 

3.2 Z účasti v Súťaži sú vylúčené právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia.  

3.3 Z účasti v Súťaži sú tiež vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere 

obdobnom pracovnému pomeru k Organizátorovi, a k jeho zmluvným partnerom, ktoré 

sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním 

a organizovaním Súťaže, alebo im blízke osoby v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“). 

4 PRAVIDLÁ 

4.1 Súťaže sa môže zúčastniť účastník, ktorý súčasne splní nasledovné podmienky pre účasť 

v Súťaži: 

4.1.1 Navštívi Nákupné centrum. 

4.1.2 Uskutoční nákup v minimálnej hodnote 30 EUR v ktorejkoľvek z obchodných 

prevádzok Nákupného centra, pričom hodnota nákupu môže pozostávať 
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z jedného pokladničného dokladu z obdobia od 14.12.2020 do 11.2.2021 a 

zaregistruje pokladničný doklad na webe https://stromcekzatrassa.europasc.sk/, 

kde prostredníctvom elektronického formulára vyplní názov prevádzky, kde bol 

nákup zrealizovaný, dátum nákupu, sumu na ktorú bol pokladničný doklad 

vystavený, kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo alebo e-

mailová adresa, ktoré budú slúžiť na kontrolu v systéme a kontaktovanie 

účastníkov v prípade výhry; alebo zodpovie súťažnú otázku v komentári pod 

príspevkom na facebookovej stránke https://sk-

sk.facebook.com/EUROPA.Shopping.Center/ alebo instragramovej stránke 

https://www.instagram.com/europashoppingcenter/?hl=sk. 

4.1.3 Organizátor vylosuje počas každého kalendárneho dňa v termíne od 19.1.2021 

do 12.2.2021 (i) desiatich (10) účastníkov Súťaže, ktorí zaregistrovali 

pokladničný doklad podľa odseku 4.1.2., (ii) troch (3) účastníkov Súťaže, ktorí 

správne zodpovedali súťažnú otázku na facebookovej stránke Organizátora a 

(iii) troch (3) účastníkov Súťaže, ktorí správne zodpovedali súťažnú otázku na 

instagramovej stránke Organizátora. Vyžrebovaným účastníkom Súťaže zašle 

Organizátor správu o výhre v Súťaži. Organizátor vydá výhru vyžrebovaným 

účastníkom Súťaže v budove správy centra Europa SC v Banskej Bystrici na 1. 

poschodí v čase od 08:00 – 16:00 hod. Vyžrebovaný účastník Súťaže si môže 

výhru prevziať najneskôr 28.2.2021 („Termín prevzatia“). Organizátor môže 

Termín prevzatia predĺžiť z dôvodu dodržiavania opatrení úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky alebo vlády Slovenskej republiky prijatých 

v súvislosti s vyhlásenou pandémiou za účelom zamedzenia šírenia ochorení 

COVID-19. Organizátor vydá vyžrebovanému účastníkovi Súťaže výhru len po 

predložení a kontrole (i) originálneho pokladničného dokladu alebo (ii) 

facebookového alebo instagramového účtu; a poskytnutí (sprístupnení) jeho 

mena, priezviska, e-mailovej adresy a miesta trvalého alebo prechodného 

pobytu, ktoré budú evidované Organizátorom na účely Súťaže. 

4.1.4 Po prevzatí výhry je účastník Súťaže povinný podpísať jej prevzatie. 

5 VÝHRA 

5.1 Účastník Súťaže, ktorý splnil všetky pravidlá účasti podľa týchto Pravidiel získa 

darčekovú kartu Europa, ktorú si náhodne vyberie z urny, a to maximálne v hodnote 150 

EUR. 

5.2 Organizátor poskytol do Súťaže 400 kusov darčekových kariet v nasledovnom zložení: 

• 269 darčekových kariet v hodnote 20 EUR 

• 61 darčekových kariet v hodnote 30 EUR 

• 41 darčekových kariet v hodnote 40 EUR 

• 24 darčekových kariet v hodnote 50 EUR 

• 3 darčekové karty v hodnote 100 EUR 

• 2 darčekové karty v hodnote 150 EUR  

https://stromcekzatrassa.europasc.sk/
https://sk-sk.facebook.com/EUROPA.Shopping.Center/
https://sk-sk.facebook.com/EUROPA.Shopping.Center/
https://www.instagram.com/europashoppingcenter/?hl=sk
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Každú z týchto darčekových kariet je možné uplatniť v ktorejkoľvek prevádzke 

Nákupného centra, kde je možná platba platobnou kartou.  

5.3 Počet výhier v Súťaži je limitovaný a Súťaž platí do minutia všetkých 400 kusov 

darčekových kariet. 

5.3.1 Splnením všetkých Pravidiel podľa bodu 4 vyjadruje a potvrdzuje účastník 

Súťaže súhlas s jeho účasťou v Súťaži a so získaním odmeny v tejto Súťaži 

(výhry spomenuté v bode 5.2) a s jej prijatím a to všetko podľa týchto Pravidiel. 

6 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

6.1 Organizátor spracúva osobné údaje účastníka Súťaže v súlade s Nariadením 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) a zákonom č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

6.2 Účastník Súťaže, ako dotknutá osoba, týmto dobrovoľne udeľuje súhlas Organizátorovi 

so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa 

trvalého alebo prechodného pobytu, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, predajňa 

nákupu, suma nákupu, DKP pokladničného dokladu, dátum nákupu pre účely účasti v 

Súťaži. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom 

kontroly, na účel realizácie Súťaže a jej vyhodnotenia, a to po dobu nevyhnutnú na 

splnenie účelu Súťaže, najviac však dva (2) týždne po ukončení Súťaže. 

6.3 Dotknutá osoba má právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom, ktoré 

sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, 

právo namietať proti spracúvaniu, právo na neúčinnosť automatizovaného 

individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, ako aj právo na prenosnosť údajov. 

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo 

vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, 

ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 

12, 820 07 Bratislava. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, 

na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť kontaktovaním 

spoločnosti EUROPA SC a. s. na: recepcia@europasc.sk. 

6.4 Dotknutá osoba prehlasuje, že bola informovaná o všetkých ďalších 

sprostredkovateľoch a poverených tretích osôb ako ďalších sprostredkovateľov, ktorými 

sa tieto jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu a na vyššie uvedené účely budú 

ďalej spracovávať. 

7 OSOBITNÉ USTANOVENIA 

7.1 Výhru nemožno vyplatiť alternatívne v hotovosti, ani vymieňať za iné nepeňažité 

plnenie. Účastníkom Súťaže vzniká nárok na odmenu v Súťaži už samotnou ich účasťou 

v Súťaži podľa týchto Pravidiel. Odmeny z tejto Súťaže nemožno, podľa § 845 

Občianskeho zákonníka, vymáhať súdnou cestou.  

7.2 Tieto Pravidlá sú prístupné v informačnom stánku Nákupného centra a sú zverejnené na 

webe www.europasc.sk. 

mailto:recepcia@europasc.sk
http://www.europasc.sk/
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7.3 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Súťaže zmeniť Pravidlá a všetky 

podmienky Súťaže v nich obsiahnuté a to vrátane práva ukončiť Súťaž bez náhrady s 

účinnosťou ku dňu zverejnenia týchto zmien. Všetky zmeny pravidiel Súťaže 

Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti. 

7.4 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou 

Organizátor.  

7.5 Počas termínu konania Súťaže je zo strany Organizátora zabezpečená ochrana osobných 

údajov účastníkov Súťaže. 

7.6 Účasť účastníka v Súťaži nie je zo strany Organizátora spoplatnená. 

7.7 Ustanovenia týchto Pravidiel, prevádzkovanie, samotný priebeh a ukončenie Súťaže sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ v týchto Pravidlách 

nie je výslovne uvedené inak. 

7.8 Účastník Súťaže svojou účasťou v Súťaži vyslovuje súhlas s jej podmienkami.  

7.9 Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi 

poskytnutými účastníkom Súťaže, ako ani za škody vzniknuté neuplatnením, 

nevyzdvihnutím alebo neprijatím výhry. 

7.10 Ak sa výhercom stane osoba uvedená v bodoch 3.2 a 3.3 týchto Pravidiel, výhra sa 

takejto osobe neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora. Ak takáto osoba už výhru 

prebrala, je povinná výhru Organizátorovi vrátiť bezodkladne po doručení výzvy 

Organizátora, resp. nahradiť Organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry. 

V Banskej Bystrici, dňa 15.januára 2021. 


