PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„VELO AR Challenge"
(ďalej iba „pravidlá“)

1. Predmet a účel pravidiel
Predmetom týchto pravidiel je úplná úprava podmienok súťaže s názvom „VELO AR Challenge" (ďalej
len „súťaž"), ktorej účastníci môžu vyhrať výhry tak, ako je uvedené v týchto pravidlách nižšie.

2. Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže je:
Spoločnosť:
so sídlom:
IČO:
Registrácia:

British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.
Karolinská 654/2 186 00 Praha 8
61775339
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C,
vložka 35426,
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej
zložky British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., organizačná
zložka, IČO: 543 77 714, so sídlom Plynárenská 1, Bratislava-Ružinov, PSČ
821 09, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, vl. č. 8789/B, odd. Po
(ďalej iba „Usporiadateľ “).
Kontaktné údaje: Usporiadateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese info.sk@velo.com a/
alebo na telefónnom čísle +420 800 610 610.

3. Podmienky účasti v súťaži
1. Do súťaže sa môže zapojiť a výhercom v súťaži sa môže stať iba fyzická osoba plne spôsobilá
na právne úkony, s trvalým alebo prechodným pobytom a adresou na doručovanie na území
Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov, je užívateľom
nikotínových výrobkov, a splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len
„účastník“ a/ alebo „súťažiaci“).
2. Zo súťaže sú vylúčené nasledujúce osoby Usporiadateľa: zamestnanci a pracovníci v
obdobnom vzťahu, poskytovatelia služieb, a ďalej osoby týmto osobám blízke (v súlade s
definíciou ust. § 116 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších
predpisov). Pokiaľ sa preukáže, že výherca je osobou uvedenou v predchádzajúcej vete, bude
zo súťaže vylúčený a stráca tak nárok na výhru (tj. výhra mu nebude poskytnutá/ bude odobratá
a zostáva k dispozícii Usporiadateľovi súťaže).
3. Zapojením sa do súťaže účastník vyhlasuje, že sa s týmito pravidlami súťaže dôkladne
oboznámil a vyslovuje s nimi svoj bezvýhradný súhlas.
4. Podmienkou účasti v súťaži nie je zakúpenie produktu alebo služby ani poskytnutie vkladu či
stávky do súťaže.
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4. Doba trvania súťaže
Súťaž sa uskutoční v dňoch 16.3.2022 až 24.4.2022 vrátane, pričom Usporiadateľ môže
kedykoľvek rozhodnúť o jej predčasnom ukončení (ďalej len „doba trvania súťaže“).

5. Miesto konania súťaže
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom webovej stránky
https://velo.com/sk/sk/recyklujeme (ďalej len „webová stránka“), pričom táto webová stránka je priamo
dostupná iba na mobilných zariadeniach, a prostredníctvom internetovej
stránky
https://velo.com/sk/sk/recyklujeme/sms-number, na ktorej sa nachádza registračný formulár v prípade
získania výhry (ďalej jen „registračný formulár“).

6. Podmienky a priebeh súťaže
1. Účastník spĺňajúci podmienky týchto pravidiel sa do súťaže zapojí tak, že v čase trvania
súťaže:
/i/ sa zahrá na webovej stránke hru, ktorej cieľom je virtuálne nahádzať do odpadkového koša
prázdne krabičky VELO. Pri nahádzaní celkom desať kusov VELO krabičiek do odpadkového
koša získa akčný kód 1+1 zdarma na nákup výrobku VELO v kamenných predajniach
spoločnosti GECO s.r.o., a
/ii/ vyplní povinné údaje v registračnom formulári (na ktorý bude bezprostredne po ukončení
hry presmerovaný), tj. najprv svoje telefónne číslo, na ktoré účastník obdrží overovací kód,
ktorý následne vloží do formulára, potom tiež meno, priezvisko a e-mailovú adresu. V rámci
registračného formulára účastník ďalej môže udeliť tiež osobitný súhlas so zasielaním
marketingových oznamov.
2. Každý Účastník sa môže súťaže v čase jej trvania zúčastniť len raz, a to úplným vyplnením a
odoslaním registračného formulára (ďalej len „registrácia“). Registrácia iného Účastníka
pomocou rovnakého telefónneho čísla nebude možná.

7. Výhry v súťaži a podmienky odovzdania/ poskytnutia výhry
1. Bezprostredne po vyplnení všetkých povinných údajov v registračnom formulári obdrží prvých
500 Účastníkov, ktorí sa do súťaže zapojili podľa čl. 6 (ďalej len „výherca“), nárok na nákup
výrobkov VELO 1+1 zdarma v kamenných predajniach spoločnosti GECO s.r.o. (ďalej len
„výhra“).
2. Každý výherca obdrží výhru prostredníctvom SMS správy na telefónne číslo, ktoré vyplnil do
registračného formulára, alebo prostredníctvom emailu, ktorý vyplnil do registračného
formulára.
3. Každý súťažiaci môže získať najviac jednu výhru. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení
podmienok podľa týchto pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe Usporiadateľ. V prípade
pochybností je účastník povinný Usporiadateľovi preukázať splnenie jednotlivých podmienok
súťaže.
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4. Nárok na výhru nie je možné postúpiť. Účastník berie na vedomie, že Usporiadateľ výhercovi
výhru bezodplatne daruje. Výherca nie je povinný výhru prijať. Účastník nie je oprávnený od
Usporiadateľa požadovať výmenu výhry alebo uplatňovať akékoľvek iné nároky plynúce z jej
prípadných vád. Usporiadateľ nedáva Účastníkovi žiadne záruky týkajúce sa funkčnosti, stavu
alebo vlastností výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať akýkoľvek ekvivalent výhry (napr.
vecný či finančný). Usporiadateľ je oprávnený zo svojich prevádzkových dôvodov zmeniť výhru
alebo jej rozsah.

8. Spracovanie a ochrana osobných údajov
1. Účasťou v súťaži účastník berie na vedomie spracovanie ním poskytnutých osobných údajov
pre účely realizácie a vyhodnotenia súťaže zahŕňajúce overenie telefónneho čísla, zaradenie
do databázy účastníkov, organizáciu a vyhodnotenie súťaže a zaslanie/ poskytnutie výhier, a
to podľa týchto pravidiel. Správcom osobných údajov je Usporiadateľ. Osobné údaje sú
spracované v rozsahu: meno, priezvisko, vek, e-mailová adresa, telefónne číslo (mobil) a ďalšie
údaje dobrovoľne oznámené účastníkom v rámci komunikácie ohľadom výhry.
2. Poskytnutie osobných údajov vo vyššie popísanom rozsahu pre ich spracovanie na nižšie
popísané účely je nevyhnutnou podmienkou účasti v súťaži, nakoľko Usporiadateľ musí byť pre
riadny priebeh a vyhodnotenie súťaže schopný účastníka identifikovať a overiť správnosť jeho
telefónneho čísla pri registrácii do súťaže, na ktoré mu môže byť odovzdaná SMS výhra, ak
výhra nebude poskytnutá formou emailu. Údaje sú ďalej potrebné pre komunikáciu s
Účastníkom súťaže v prípade výhry na účely jej odovzdania.
3. Spracovanie osobných údajov účastníkov je tiež nevyhnutné pre realizáciu súťaže a
odovzdanie/ poskytnutie výhier. Právnym titulom pre spracovanie je ďalej aj po skončení súťaže
tiež oprávnený záujem správcu spočívajúci v potrebe riadneho vyhodnotenia súťaže a
odovzdania výhier, prípadne plnení zákonných povinností správcu.
4. Účastník môže udeliť tiež osobitný súhlas s tým, aby jeho osobné údaje boli použité
Usporiadateľom na účely zasielania marketingových správ, ktorých predmetom je priamy
marketing zo strany Usporiadateľa. Zásady spracovania osobných údajov na účely podľa tohto
odseku sú uvedené v registračnom formulári.
5. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania súťaže a ďalej po dobu 3 rokov po ukončení
súťaže pre účely ochrany práv správcu (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany orgánu dozoru,
obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhaniu pohľadávok a pod.) a v prípade tých osobných
údajov, ktoré sú spracúvané na základe súhlasu Účastníka, po dobu trvania záujmu účastníka
so spracúvaním jeho údajov na vyššie uvedené účely.
6. Spôsob vykonávaného spracovania je elektronický, ručný a čiastočne automatizovaný.
Usporiadateľ je spracovateľom osobných údajov. K údajom poskytnutým účastníkom súťaže
môžu okrem Usporiadateľa mať prístup alebo ich spracovávať aj spoločnosti na to poverené
Usporiadateľom (a to spôsobom obvyklým pre zaisťovanie súťaží) ako sú najmä
doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovníci, daňoví a právni poradcovia.
Osobné údaje nebudú prenášané mimo Európskej únie.
7. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa príslušnej právnej úpravy, tj. najmä účastník
berie na vedomie, že spracovanie je transparentné, účastník má právo na prístup k svojim
osobným údajom a právo na ich opravu či vymazanie a ďalej na obmedzenie spracovania a
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právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov. V prípade tých osobných
údajov, ktorých spracovanie je založené na osobitnom súhlase Účastníka, má Účastník navyše
právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Účastník nebude
predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré má pre neho
právne účinky alebo sa ho významne dotýka.
8. V prípade žiadosti o informácie či uplatnenie svojich práv a iných požiadaviek či sťažností sa
môže účastník obrátiť na Usporiadateľa na e-mailovej adrese: info.sk@velo.com či
telefónnom čísle +420 800 610 610. Dozorným orgánom pre spracovanie osobných údajov je
príslušný Úrad pre ochranu osobných údajov, ku ktorému môže účastník podať sťažnosť ak sa
bude domnievať, že osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, nie sú spracované v súlade s právnymi
predpismi.

9. Záverečné ustanovenia
1. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na webovej stránke a prípadne na vyžiadanie u
Usporiadateľa.
2. Účastník sa zaväzuje, že pre účely zapojenia sa do súťaže a odovzdania/ poskytnutia výhry v
prípade jej získania uvedie vždy iba pravdivé a úplné údaje a bude postupovať v súlade s
podmienkami uvedenými v týchto pravidlách, inak má Usporiadateľ právo Účastníka zo súťaže
vylúčiť.
3. Účastník sa zaväzuje, že pre svoje zapojenie do súťaže ani svojou účasťou v súťaži neporušil
a ani neporuší všeobecne záväzné právne predpisy a ani podmienky uvedené v týchto
pravidlách.
4. Účastník berie na vedomie, že v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/ alebo v rozpore s dobrými
mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v účasti
v súťaži ďalším účastníkom alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narušoval.
Účastník nesmie obťažovať ostatných účastníkov. Účastník sa zaväzuje, že svojim konaním
nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy alebo
Usporiadateľa a jeho dobré meno.
5. Každý Účastník sa zapojením do súťaže sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži nebude
porušovať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky súťaže.
6. Účastník berie na vedomie a súhlasí, že Usporiadateľ je oprávnený ustanovenia týchto pravidiel
jednostranne meniť, najmä, ale nie výlučne, predlžovať či skracovať dobu trvania súťaže,
prerušovať súťaž alebo súťaž kedykoľvek zrušiť, a to všetko bez náhrady. Zmeny budú
oznámené zverejnením na webovej stránke Usporiadateľa. V prípade, že dôjde k zmene
pravidiel súťaže, účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná
verzia pravidiel súťaže a Usporiadateľ nie je povinný o zmene pravidiel zvlášť informovať
Účastníkov.
7. Účastník sa zaväzuje riadiť sa týmito pravidlami, pokynmi Usporiadateľa a iných osôb
podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa súťaže
konečné a záväzné pre všetkých účastníkov. Súťaž sa riadi výhradne týmito pravidlami. Žiadny
účastník nemá nárok na výhru pokiaľ nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní povinnosti z nich
vyplývajúce. Účastník ďalej nemá nárok na výhru pokiaľ nesplnil podmienky súťaže.
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8. Usporiadateľ a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické
problémy alebo technické poruchy v súvislosti s realizáciou súťaže, ako ani za akékoľvek iné
škody či ujmy, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou, výhrou alebo budú spôsobené výhrou
alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenie na internet
alebo za akékoľvek obmedzenie pripojenia na internet, server z akéhokoľvek dôvodu alebo za
preťaženia internetu alebo webovej stránky alebo mobilnej siete alebo za nepravdivosť či
neúplnosť údajov oznámených/ poskytnutých účastníkom súťaže alebo výhercom alebo za
neoprávnený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za
neoprávnené miešanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo
zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré Usporiadateľ
neuskutočňuje alebo neprevádzkuje priamo či nepriamo sám.
9. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany
Účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie Účastníka zo súťaže pre prípadné nesplnenie
niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, že prípadné nesplnenie
ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení Účastníka za výhercu v súlade s
týmito pravidlami); najneskôr však k momentu odovzdania/ poskytnutia výhry.
10. V prípade vzájomného rozporu týchto pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže
sa budú aplikovať prednostne príslušné ustanovenia týchto pravidiel. Vyobrazenie výhier na
akýchkoľvek dokumentoch a prezentáciách súvisiacich so súťažou je iba ilustratívne.
11. Práva a povinnosti týmito pravidlami výslovne neupravené sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky.

11.3.2022
British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky
British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., organizačná zložka
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