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PRAVIDLÁ A ŠTATÚT  
SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE  

„TCHIBO OSLAVUJE 30 ROKOV V SR – 
ĎAKUJEME ZA DÔVERU!“ 

 
Tento dokument upravuje pravidlá súťaže „Tchibo oslavuje 30 rokov 
v SR – ďakujeme za dôveru“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente 
sú jediné a sú záväzné pre všetkých zúčastnených. 

 
Článok I. 

Účel súťaže 
1.Názov súťaže je „Tchibo oslavuje 30 rokov v SR – ďakujeme za 
dôveru“. Cieľom organizovania uvedenej súťaže je reklama a 
podpora predaja produktov vyhlasovateľa.  
 
 

Článok II.  
Vyhlasovateľ (Organizátor) súťaže 

1.Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Tchibo oslavuje 30 
rokov v SR – ďakujeme za dôveru“ je Tchibo Slovensko, spol. s r.o., 
Prievozská 4, 821 09 Bratislava. Partnerom súťaže je spoločnosť 
News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava. 
2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční prostredníctvom 
časopisu Nový čas pre ženy, ktorý vychádza na území Slovenskej 
republiky, a to vo vydaniach č.35, 36 a 37/2021.  
3.Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá v čase 
zapojenia do súťaže dosiahla vek minimálne 18 rokov a súhlasí 
s týmito pravidlami súťaže. 
 
 

Článok III. 
Začiatok a ukončenie súťaže 

1.Súťaž s názvom „Tchibo oslavuje 30 rokov v SR – ďakujeme za 
dôveru““ (ďalej len „Súťaž“) sa uskutoční v termíne od 30.8.2021 do 
22.9.2021. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky 
a tlačovým titulom je printové vydanie týždenníka Nový čas pre 
ženy. 
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Článok IV.  

Pravidlá súťaže 
1. Súťažiaci pošle správnu odpoveď, ktorú nájde vo výtlačku 
časopisu Nový čas pre ženy č. 35 alebo 36 alebo 37/2021, spolu so 
súťažným kupónom na adresu P.O.Box 346, 830 00 Bratislava 
a tým sa zapojí do súťaže. Súčasne uvedie svoje kontaktné údaje, 
aby mu mohla byť prípadná výhra doručená. 
2. Do súťaže budú zapojené len lístky obsahujúce správnu odpoveď 
spoločne so súťažným kupónom a kontaktnými údajmi súťažiaceho. 
Zo súťažných lístkov s každým jednotlivým kupónom (č.1 / č.2 / č.3) 
vyžrebuje Organizátor desiatich výhercov, ktorí získajú ceny. Spolu 
pôjde o 30 výhercov. 
3. Desať výhercov, ktorí zašlú lístky s kupónom č. 1, získa 0,5 kg 
fairtrade zrnkovej kávy Tchibo Barista a mlynček na kávu. Desať 
výhercov, ktorí zašlú lístky s kupónom č. 2, získa sadu dvoch 
uterákov a XL osušky zo 100 % biobavlny. Desať výhercov, ktorí 
zašlú lístky s kupónom č. 3, získa cestovnú sadu lôžkovín 
v praktickom obale zo 100 % recyklovaného materiálu. 
4. Žrebovanie sa uskutoční dňa 22. 9. 2021. Zoznam výhercov bude 
uvedený vo vydaní Nového času pre ženy č. 40/2021 a na webovej 
stránke www.1010comms.sk/TCHIBO. Zaslaním odpovede 
súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže aj so spracúvaním osobných 
údajov. 
5. Výherca berie na vedomie, že hodnotu výhry nie je možné 
vyplatiť v hotovosti a nie je súdne vymáhateľná. Výhra nebude 
odovzdaná v prípade, ak Organizátor zistí alebo bude mať 
oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného 
alebo nekalého jednania zo strany súťažiaceho či inej osoby, ktorá 
pomohla danému súťažiacemu získať výhru. Organizátor nenesie 
zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri realizácií súťaže. 
Organizátor má právo konečného rozhodnutia vo všetkých 
záležitostiach súťaže aj s rozhodnutím o neudelení výhry v súťaži. 
6. Organizátor si vyhradzuje právo túto súťaž kedykoľvek bez 
uvedenia dôvodu ukončiť, skrátiť, predĺžiť, odvolať a zmeniť jej 
podmienky, a to aj bez udelenia výhry a poskytnutia náhrady. 
Zmenu alebo úpravu pravidiel sa Organizátor zaväzuje zverejniť 
rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. V prípade 
rozporu medzi týmito pravidlami a podmienkami súťaže a pravidlami 
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a podmienkami súťaže uverejnenými v iných propagačných 
materiáloch platí znenie týchto pravidiel a podmienok súťaže. 
7. Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych 
nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, okrem 
nákladov, na ktoré sa zaviazal v týchto pravidlách. Organizátor 
súťaže nezodpovedá za žiadne škody v súvislosti s nesprávnymi 
údajmi, ktoré účastníci poskytli v súvislosti s účasťou v súťaži alebo 
škody súvisiace s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, alebo 
odmietnutím výhry zo strany výhercu. Organizátor nie je 
zodpovedný za funkčnosť a dostupnosť siete internet a technických 
zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, 
ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám. 
8. Vybraný výherca je oprávnený oznámiť organizátorovi súťaže, že 
výhru neprijíma. Ak výherca odmietne prijať plnenie, ktoré je 
predmetom výhry, má organizátor právo ponúknuť plnenie, ktoré je 
predmetom výhry náhradnému výhercovi. 
9. Výhry v súťaži sú v zmysle príslušných právnych predpisov 
považované za zdaniteľný príjem a sú predmetom dane z príjmov v 
zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov len v prípade, ak hodnota prijatej výhry 
prevyšuje 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur). Nepeňažné výhry sú 
zároveň predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Oslobodená od dane je výhra, 
ktorej hodnota neprevyšuje 350 eur. Výhercovia  nepeňažných 
výhier v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňových a 
odvodových povinností.  Organizátor súťaže vyhlasuje, že daná 
výhra pre jednotlivého výhercu neprevyšuje svojou hodnotou 
stanovenú hodnotu 350 eur vrátane dane z pridanej hodnoty. 
 
 

Článok V.  
Osobné údaje 

1. Zapojením sa do súťaže a odoslaním kontaktných údajov 
účastník súťaže dáva Organizátorovi dobrovoľne svoj súhlas so 
spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov v rozsahu 
meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo na účely realizácie tejto 
súťaže, identifikácie výhercu a na odovzdanie výhry. 
2. Účastník súťaže ako dotknutá osoba zároveň súhlasí s tým, aby 
Organizátor ako prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal 
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s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov za 
uvedeným účelom. Takto daný súhlas môže dotknutá osoba 
kedykoľvek písomne odvolať. V prípade, ak účastník súťaže, ktorý 
Organizátorovi poskytol osobné údaje, nesúhlasí so spracúvaním 
svojich osobných údajov, môže podať námietky proti spracúvaniu 
osobných údajov alebo domáhať sa svojich práv podľa § 28 a nasl. 
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení 
neskorších predpisov a to na mailom na adrese 
agency@1010comm.sk alebo písomne zaslaním listu na adresu 
P.O. Box 346, 830 00 Bratislava. 
3. V zmysle §16 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov je účastník súťaže povinný uvádzať len pravdivé osobné 
údaje. 
 
 

Článok VI.  
Záverečné ustanovenia 

1. Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a 
účinnými dňom 30.08.2021 a zverejnené budú v ten istý deň.  
2. Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj súhlas 
s podmienkami aj štatútom súťaže, ako aj so spracovaním svojich 
osobných údajov.  
 
 
V Bratislave 27. 8. 2021   TCHIBO SLOVENSKO, spol. s r.o. 
 

 


