
PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE 

"Mega súťaž o ceny v hodnote 63 tisíc EUR" 

 

Organizátor a vyhlasovateľ: 

Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže "Mega súťaž o ceny v hodnote 63 tisíc EUR" (ďalej len "Súťaž") 

je spoločnosť PetCenter CZ s.r.o., so sídlom Do Čertous 2634/7,193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 

447 97 273, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 6648 

(ďalej len "Organizátor" alebo "PetCenter" alebo "Správca"). 

 

Dátum a miesto konania Súťaže 

1. Súťaž bude prebiehať od 17. októbra 2022 00:00:00 do 17. decembra 2022 23:59:59 vrátane 

na území Českej republiky a Slovenskej republiky.  

2. Súťaž je dostupná na týchto webových stránkach: www.petcenter.cz/soutez 

a www.petcenter.sk/sutaz (ďalej len "webové stránky"). 

 

Podmienky účasti v Súťaži 

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov (ďalej len "Súťažiaci"). 

2. Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu 

k Organizátorovi, ako aj osoby im blízke v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že výherca je takouto osobou, výhra nie je 

platná a nemôže byť odovzdaná. 

Pravidlá súťaže 

1. Súťažiaci sa do Súťaže zapojí nákupom tovaru v predajni PetCenter v nákupnej cene vyššej ako 

20 EUR a následným vyplnením formulára na webovej stránke. Do súťaže sa možno zapojiť len 

prostredníctvom nákupov v predajni a nevzťahuje sa na objednávky z internetového obchodu. 

V príslušnom formulári zákazník vyplní povinné údaje, a to číslo účtenky, čas nákupu, meno a 

priezvisko zákazníka, telefón a e-mail. Ak zákazník vyplní nepovinné údaje a zaškrtne súhlas s 

použitím kontaktných údajov na marketingové účely, získa 10 % zľavu na ďalší nákup v 

PetCenter. Zľava podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na už zľavnený tovar a možno ju 

uplatniť len raz. Účasťou v súťaži alebo odoslaním formulára zákazník súhlasí so spracovaním 

osobných údajov ("GDPR"). 

2. Do súťaže je zaradených celkovo 660 cien v celkovej hodnote 63 tisíc EUR. Ceny sú spoločné 

pre územie Českej republiky a Slovenskej republiky. Za výber konkrétnych predmetov, ktoré 

predstavujú ceny, zodpovedá výlučne organizátor. Vyobrazenia cien v papierových 

propagačných materiáloch alebo na webovej stránke slúžia len na ilustračné účely. 

3. Žrebovanie sa uskutoční každých 14 dní od 31. októbra 2022 až do vydania všetkých cien 

zaradených do súťaže alebo do konca obdobia súťaže, podľa toho, čo nastane skôr.  

4. Na určenie výhercov všetkých cien sa použije softvérový losovací sytém, ktorý náhodne vyberie 

výhercov z príslušnej databázy súťažiacich. V prípade, že súťažiaci, ktorého registrácia je  

http://www.petcenter.cz/soutez
http://www.petcenter.sk/sutaz


neplatná, bude náhradný výherca vybraný dodatočným žrebovaním. Organizátor si vyhradzuje 

právo overiť správnosť údajov a vykonať konečné posúdenie dodržiavania pravidiel a platnosti 

registrácie každého súťažiaceho. 

5. Výhercovia budú o svojej výhre informovaní prostredníctvom kontaktných údajov uvedených 

v súťažnom formulári e-mailom do 14 pracovných dní od dátumu žrebovania. V e-mailovej 

správe bude súťažiaci požiadaný o poskytnutie kontaktných údajov alebo poštovej adresy na 

zaslanie výhry. Výherca je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri doručení výhry. Výherca 

bude mať nárok na výhru len vtedy, ak potvrdí svoju účasť v súťaži a predloží originál 

potvrdenia o účasti v súťaži, fotografiu alebo sken potvrdenia o účasti v súťaži do 7 pracovných 

dní odo dňa výzvy/odoslania správy o výhre organizátorom. 

6. Organizátor doručuje výhru len na adresy v Českej republike alebo v Slovenskej republike. 

Súťažiaci, ktorý uviedol doručovaciu adresu mimo územia Českej republiky alebo Slovenskej 

republiky, nemá nárok na výhru. Ak si výherca cenu neprevezme, odmietne ju prevziať alebo 

sa jej vzdá, nárok výhercu na cenu zaniká. 

7. Nárok na výhru zaniká aj v prípade, ak výherca nedodrží podmienky súťaže tým, že pri 

registrácii do súťaže neposkytne údaje potrebné na doručenie výhry alebo ich poskytne 

nesprávne alebo nepravdivo. 

8. Organizátor zašle výhru výhercovi na vlastné náklady, zvyčajne prostredníctvom poskytovateľa 

poštových služieb ako obyčajnú (nepoistenú) zásielku. Po odovzdaní výhry poskytovateľovi 

poštových služieb na odoslanie organizátor nezodpovedá za doručenie výhry, ani za jej 

poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy. 

9. Prihlásením sa do súťaže alebo odoslaním formulára každý súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže 

a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený bezplatne zverejniť mená súťažiacich v médiách, 

na webovej stránke a v propagačných materiáloch organizátora. 

10. Organizátor si vyhradzuje právo dopĺňať a meniť tieto pravidlá súťaže a opis súťaže počas 

trvania súťaže, ale len spôsobom, ktorý zachová podstatu súťaže. Zmena a doplnenie je účinná 

po zverejnení zmenených a doplnených pravidiel na webovej stránke. 

Ďalšie podmienky súťaže 

1. Súťažiaci je povinný dodržiavať organizačné pokyny organizátora súťaže uvedené na webovej 

stránke. 

2. Súťažiaci si nemôže nárokovať na inú výhru ako tú, ktorá mu bola vydaná. Súťažiaci nie je 

oprávnený prevziať výhru ani požadovať akékoľvek vecné alebo finančné plnenie v hodnote 

výhry. 

3. O všetkých námietkach súťažiacich rozhoduje organizátor. 

4. Súťažiaci alebo výherca bude zo Súťaže vylúčený aj v prípade, ak Organizátor zistí alebo bude 

mať dôvodné podozrenie, že Súťažiaci konal špekulatívne alebo že Súťažiaci alebo iná osoba, 

ktorá mu pomohla získať výhru, porušila čestnosť Súťaže. Takýto súťažiaci nemá nárok na 

žiadnu cenu. V takom prípade výhra prepadá v prospech organizátora súťaže, ktorý je 

oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí alebo ju použiť na iné účely. 

5. Výherca nesmie previesť svoj nárok na výhru zo súťaže na tretiu osobu alebo iného 

súťažiaceho. 

Práva organizátora súťaže  



1. Organizátor nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú súťažiacemu účasťou v súťaži alebo v 

dôsledku použitia výhry výhercom. 

2. Organizátor si vyhradzuje právo:  

a) nahradiť vyhlásené ceny cenami podobného typu a hodnoty, 

b) zmeniť podmienky udeľovania cien, 

c) kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá súťaže vrátane doby trvania súťaže, 

d) pozastaviť alebo ukončiť súťaž počas celého obdobia súťaže bez nároku na náhradu. 

 

Zásady ochrany osobných údajov 

1. Organizátor ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Súťažiacich v rozsahu uvedenom 

Súťažiacimi v Súťažnom formulári na účely (i) realizácie a vyhodnotenia Súťaže, (ii) zverejnenia 

výhercov Súťaže, (iii) ponuky tovarov alebo služieb Súťažiacim, ktorí udelili súhlas so 

spracúvaním osobných údajov na marketingové účely a (iv) archivácie, ktorej povinnosť 

vyplýva Organizátorovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Osobné údaje súťažiacich sa budú spracúvať počas trvania súťaže a po dobu 1 roka odo dňa jej 

ukončenia a ďalej: 

(a) v prípade Súťažiacich, ktorí udelili súhlas so spracovaním osobných údajov na 

marketingové účely, na obdobie 10 rokov odo dňa ich poskytnutia alebo do odvolania 

tohto súhlasu, podľa toho, čo nastane skôr, a 

a) v prípade výhercov po dobu, po ktorú je Organizátor povinný uchovávať ich osobné 

údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä účtovných a daňových). 

3. Súťažiaci ako dotknutá osoba má právo namietať voči organizátorovi ako prevádzkovateľovi, 

aby spracúval jeho osobné údaje. Okrem toho má právo (i) požadovať od prevádzkovateľa 

prístup k svojim osobným údajom, (ii) požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie 

spracúvania svojich osobných údajov, (iii) na prenosnosť svojich osobných údajov a (iv) podať 

sťažnosť prevádzkovateľovi alebo Úradu na ochranu osobných údajov 

(www.uoou.cz/www.uoou.sk). 

4. Kontaktná adresa organizátora ako správcu údajov je: PetCenter CZ s.r.o., Do Čertous 2634/7, 

193 00 Praha 9 - Horní Počernice. 

5. Odoslaním súťažného formulára na webovej stránke súťažiaci potvrdzuje, že poskytol svoje 

osobné údaje a že spĺňa podmienky účasti v súťaži stanovené v týchto pravidlách súťaže. 

Akékoľvek porušenie pravidiel môže mať za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže. 

 

Tieto jediné, úplné a záväzné pravidlá súťaže sú uložené u organizátora súťaže a uverejnené na 

webovej stránke. Pravidlá súťaže sú v skrátenej verzii uvedené aj v propagačných materiáloch súťaže. 

Právne vzťahy medzi Organizátorom a Súťažiacim súvisiace s účasťou v Súťaži sa riadia právnym 

poriadkom Českej republiky. Na rozhodovanie prípadných sporov je príslušný všeobecný súd Českej 

republiky s miestnou príslušnosťou podľa sídla organizátora. 

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok týkajúcich sa súťaže kontaktujte organizátora súťaže 

prostredníctvom e-mailu: sutaz@petcenter.sk 

 

http://www.uoou.cz/www.uoou.sk
mailto:sutaz@petcenter.sk

