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Štatút 
propagačnej súťaže s názvom Vyhraj podpísaný dres s Pilsner Urquell 

č. TMKS-2019-00527 
 

1. Organizátor a zabezpečovateľ  
Propagačnú súťaž „Vyhraj podpísaný dres s Pilsner Urquell“  (ďalej ako „súťaž“ alebo „akcia“) 
organizuje spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, 
IČO: 31 648 479, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Prešove, oddelenie Sa, 
vložka č. 10414/P (ďalej ako „organizátor“ alebo „Spoločnosť“). 
Súťaž sa riadi výlučne oficiálnymi pravidlami v tomto Štatúte (ďalej len „Štatút“), ktoré popisujú práva a 
povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže. 
 
2. Spoluorganizátor Akcie 
Spoluorganizátorom Akcie je spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné nám. 1/A 815 61 
Bratislava, IČO: 31 321 828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č.: 366/B (ďalej len „Spoluorganizátor“). Akcia je určená spotrebiteľom spoločnosti TESCO a 
prebieha vo všetkých prevádzkach obchodnej siete Spoluorganizátora v Slovenskej republike.  
 
3. Realizátori Akcie 
Realizátorom Akcie je spoločnosť BRACKETS by TRIAD s.r.o., Brigádnícka 27, 841 10 Bratislava, IČO 48 
065 633, DIČ 2120059128, ktorá zabezpečuje technický a faktický priebeh Akcie a spoločnosť E-
MOTION, s.r.o., Betliarska 8/A, 851 01, Bratislava, IČO 357 321 05, DIČ 2020228826, ktorá zabezpečuje 
distribúciu výhier. Realizátori Akcie zabezpečujú a spolupracujú s Organizátorom a Spoluorganizátorom 
pri jej realizácii. 
 
4. Účel 
Účelom je reklama a podpora produktu – Pilsner Urquell v súťažnom balení 8x0,5l v plechovke (ďalej len 
„Pivo“) v prevádzkarniach TESCO. Cieľom súťaže je motivovať konečných konzumentov/spotrebiteľov k 
výberu a nákupu piva tejto značky zabezpečením ich priameho zapojenia sa do súťaže a tak im dať 
možnosť získať vecné výhry. Zároveň cieľom súťaže je aj informovať širokú verejnosť o tejto značke piva, 
dostať značku do povedomia širokej verejnosti – jej zviditeľnenie a propagácia, posilniť/zvýšiť predaj piva 
tejto značky u zapojeného podnikateľa. 
Súťaž je určená pre všetkých spotrebiteľov Piva v prevádzkarniach TESCO. 
 
5. Trvanie akcie 
Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky v prevádzkarniach 
Spoluorganizátora - v prevádzkarniach s nepriamou konzumáciou piva, ktoré ponúkajú a predávajú 
spotrebiteľom pivá organizátora: spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. a súčasne predávajú Pivo 
(ďalej ako „prevádzkareň“). Súťaž sa uskutoční v termíne od 25.4.2019 00:00 hod. do 27.05.2019 24:00 
hod. 
 
6. Podmienky zapojenia do akcie 
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s 
vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže, ktorá splní podmienky/pravidlá súťaže a ktorá 
zároveň nie je vylúčená z účasti na súťaži niektorým z ustanovení pravidiel súťaže (ďalej len ako 
„účastník" alebo „spotrebiteľ“).  
Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), 
ani iné dodávateľské a spolupracujúce subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby a 
všetky osoby, ktoré použil organizátor na realizáciu súťaže a ich zamestnanci a iné osoby pomocou, 
ktorých plnia svoje záväzky. V prípade, že sa výhercom stane jedna z týchto osôb, výhra nebude 
odovzdaná, a v prípade že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi 
bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu 
príslušnej výhry. 
 
7. Spôsob propagácie 
Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom internetovej stránky 
organizátora: www.pilsner-urquell.sk/sutaz a inzercie Spoluorganizátora. 
 
8. Pravidlá 
A/ materiálna časť 
Organizátor súťaže zabezpečí zaslanie štatútu Spoluorganizátorovi prostredníctvom e-mailu. 
Prevádzkareň je povinná spotrebiteľovi v prípade jeho záujmu poskytnúť k nahliadnutiu pravidlá súťaže 
(štatút). 
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B/ herná časť  
Spotrebiteľ, ktorý si v čase trvania súťaže zakúpi v príslušnej TESCO prevádzkarni Pivo sa môže v čase 
trvania súťaže zapojiť prostredníctvom pokladničného bloku potvrdzujúceho nákup Piva do súťaže a do 
žrebovania o vecné výhry. Spotrebiteľ sa môže zapojiť do súťaže výhradne pomocou súťažnej zóny cez 
www.pilsner-urquell.sk/sutaz. Každý účastník súťaže je v súťaži registrovaný pod kontaktnými údajmi, 
ktoré zadal na súťažnej web stránke. Každý platný pokladničný blok je zaradený do žrebovania o jednu z 
výhier – 5x dres podpísaný slovenskou hokejovou reprezentáciou a 100x hokejový balíček (oficiálne 
darčekové predmety slovenského hokeja – vak, tričko a šál). 
 
Vstup na súťažnú web stránku www.pilsner-urquell.sk/sutaz nie je podmienený registráciou. Vkladanie 
údajov z pokladničného bloku je možné po overení veku súťažiaceho na úvodnej stránke. Do 
vyhradených políčok vypíše súťažiaci svoje meno, priezvisko, mesto, telefónne číslo a e-mail a do 
vyhradeného riadku napíše číslo pokladničného bloku a dátum nákupu.  
Súťažiaci môže prostredníctvom súťažnej stránky zaregistrovať ľubovoľný počet pokladničných blokov. 
Väčší počet nákupov dáva spotrebiteľovi väčšiu šancu na získanie vecných výhier.  
Spotrebiteľ má právo na výhru aj opakovane, ak ju v každom jednotlivom prípade získal postupom podľa 
pravidiel súťaže. Spotrebitelia si musia pokladničné bloky potvrdzujúce nákup Piva uschovať za účelom 
ich preukázania pri uplatňovaní výhry u organizátora. 
 
9. Hlavná cena/výhra v akcii 
5x dres podpísaný slovenskou hokejovou reprezentáciou - hlavná výhra akcie,  
100x hokejový balíček (oficiálne darčekové predmety slovenského hokeja – vak, tričko a šál) – počet 
hlavných výhier určený do súťaže je 105, t.j. 5 výhercov jedného dresu a 100 výhercov jedného 
hokejového balíčka. 
Žiadnu z výhier nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, či akéhokoľvek 
iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote výhry. 
 
10. Žrebovanie 
Do žrebovania o výhry bude zaradený každý účastník, ktorý splní podmienky zaradenia do súťaže a ktorý 
zároveň nie je vylúčený zo súťaže v zmysle pravidiel súťaže. Žrebovanie zabezpečí organizátor vo svojich 
priestoroch za prítomnosti zástupcov organizátora.  
 
Žrebovanie hlavných výhier sa uskutoční z pokladničných blokov zaregistrovaných účastníkmi náhodným 
počítačovým výberom v nasledovných termínoch: 

• Dňa 29.04.2019 o 14:00 hod:  
- 1 výherca hokejového dresu podpísaného slovenskou hokejovou reprezentáciou 
- 20 výhercov hokejového balíčka 
Žrebovanie sa vykoná spomedzi prijatých platných pokladničných blokov zadaných cez web v termíne do 
29.04.2019 do 00:00 hod.  
 

• Dňa 06.05.2019 o 14:00 hod:  
- 1 výherca hokejového dresu podpísaného slovenskou hokejovou reprezentáciou 
- 20 výhercov hokejového balíčka 
Žrebovanie sa vykoná spomedzi prijatých platných pokladničných blokov zadaných cez web v termíne do 
06.05.2019 do 00:00 hod.  
 

• Dňa 13.05.2019 o 14:00 hod:  
- 1 výherca hokejového dresu podpísaného slovenskou hokejovou reprezentáciou 
- 20 výhercov hokejového balíčka 
Žrebovanie sa vykoná spomedzi prijatých platných pokladničných blokov zadaných cez web v termíne do 
13.05.2019 do 00:00 hod.  
 

• Dňa 20.05.2019 o 14:00 hod:  
- 1 výherca hokejového dresu podpísaného slovenskou hokejovou reprezentáciou 
- 20 výhercov hokejového balíčka 
Žrebovanie sa vykoná spomedzi prijatých platných pokladničných blokov zadaných cez web v termíne do 
20.05.2019 do 00:00 hod.  
 

• Dňa 27.05.2019 o 14:00 hod:  
- 1 výherca hokejového dresu podpísaného slovenskou hokejovou reprezentáciou 
- 20 výhercov hokejového balíčka 
Žrebovanie sa vykoná spomedzi prijatých platných pokladničných blokov zadaných cez web v termíne do 
27.05.2019 do 24:00 hod.  
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Výsledky žrebovaní sú konečné, bez možnosti odvolania.  
Výsledky žrebovaní budú uverejnené aj na internetovej stránke www.pilsner-urquell.sk/sutaz po vykonaní 
každého žrebovania. 
 
O cene bude výherca informovaný organizátorom prostredníctvom kontaktných údajov (telefón, e-mail) 
zadaných do webového formuláru pri registrácii súťažného kódu. Organizátor nezodpovedá za 
skutočnosť, že vo webovom formulári budú uvedené nesprávne kontaktné údaje alebo dôjde k zmene 
týchto údajov, a z tohto dôvodu nebude možné príslušného výhercu kontaktovať. 
 
11. Odovzdanie výhry 
Organizátor odovzdá cenu výhercovi prostredníctvom realizátora v termíne a v mieste dohodnutom s 
výhercom. 
Organizátor si pred odovzdaním ceny výhercovi vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu 
skutočnosti, že je osobou podľa pravidiel tejto súťaže, je osobou ktorá cenu vyhráva a výherca tieto 
skutočnosti dokladuje hodnoverným dokladom potvrdzujúcim jeho totožnosť. 
 
Podmienkou pre odovzdanie výhry je preukázanie výherného pokladničného bloku. V prípade, že 
súťažiaci nebude vedieť výherný pokladničný blok preukázať, nárok na výhru mu zaniká. 
 
V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.  
Organizátor a výherca prevzatie ceny potvrdia písomne v Protokole o odovzdaní a prevzatí výhry. 
V prípade, ak sa nepodarí cenu doručiť výhercovi v dohodnutom termíne a mieste a výherca sa o cenu 
neprihlási organizátorovi a nedohodne spôsob prevzatia ceny ani do 7 dní odo dňa márneho pokusu 
doručiť cenu, výherca stráca právo na získanie ceny a organizátor kontaktuje náhradníka v poradí jeho 
vyžrebovania. 
 
Postúpenie ceny na tretiu osobu je možné len so súhlasom organizátora. 
Cena, ktorú sa nepodarí odovzdať výhercovi, resp. náhradníkovi alebo výherca, resp. náhradník cenu 
odmietne prijať/zriekne sa ceny prepadá v prospech organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití. 
 
12. Výhra a daň z príjmov 
Výhry z tejto akcie – hlavná výhra je v hodnote do 350,00 EUR vrátane DPH.  
Predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je len suma 
presahujúca sumu 350,00 EUR vrátane DPH a teda výhra v tejto akcii nie je predmetom dane z príjmu.  
 
13. Zodpovednosť organizátora  
Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno 
výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. 
Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou 
v súťaži, resp. s výhrou, iba ak by sa k tomu zaviazal v tomto Štatúte. 
Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi 
poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa 
resp. nevyužitím výhry.  
Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, ani za žiadne 
výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám (alebo za pomoci tretích osôb). 
 
14. Osobitné ustanovenia  
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa 
vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť 
súťaž a jej pravidlá.  
 
15. Osobné údaje a osobnostné práva 
S osobnými údajmi účastníkov sa bude narábať v zmysle príslušných právnych predpisov na ochranu 
osobných údajov.  
Účastník zapojením sa do súťaže dobrovoľne poskytuje organizátorovi na dobu potrebnú pre realizáciu 
tejto súťaže a určenie výhercov a udeľuje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov: meno, 
priezvisko, mesto, telefónne číslo, e-mail, dátum nákupu, ktoré poskytne v rámci súťaže organizátorovi za 
účelom preverenia totožnosti účastníka súťaže, odovzdania výhry, ako aj súhlas k tomu, že v prípade ak 
sa účastník stane výhercom, jeho meno a názov obce bydliska výhercu budú zverejnené na internetovej 
stránke www.pilsner-urquell.sk/sutaz.  Účastník berie na vedomie, že organizátor, technický realizátor a 
web agentúra môže osobné údaje súťažiaceho zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného 
systému.  
V prípade výhry budú osobné údaje spracúvané po dobu nutnú na účely identifikácie výhercu jednak pre 
odovzdanie výhry (zabezpečuje realizátor viď bod 3 štatútu) a pre účtovné a daňové účely 

http://www.pilsner-urquell.sk/sutaz
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prevádzkovateľa (v tomto prípade odvolanie súhlasu nie je možné, osobné údaje budú spracované na 
základe zákonov SR, z.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, z.č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, z.č. 222/2004 
Z.z. o dani z pridanej hodnoty). 
Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, 
úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený 
s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie 
podľa zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie 
požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne 
písomne na adrese sídla organizátora a emailom u zodpovednej osoby: 
personaldataprotection@eu.asahibeer.com namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu ako aj tento svoj 
súhlas odvolať na adrese info@pilsnerurquell.sk.  
O prístup k údajom, o ich opravu, prenos alebo vymazanie, prípadne aj obmedzenia spracovania je 
možné požiadať Organizátora aj na  personaldataprotection@eu.asahibeer.com. 
Ak sa súťažiaci domnieva, že sú osobné údaje spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, má právo 
tiež podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.  
 
 
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov pre súťažiaceho:  
Organizátor ako prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej tiež len ako „Spoločnosť“) Vás informuje o v 
súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v aktuálne platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov (ďalej iba „Nariadenie“).  
Spoločnosť Vás informuje, že za podmienok stanovených v Nariadení, máte voči Spoločnosti: 

a) právo na výmaz svojich Osobných údajov; 
b) právo na prístup ku svojim Osobným údajom; 
c) právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie Vašich Osobných údajov v prípade, že: 

i. popierate presnosť Osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Spoločnosť 
mohla presnosť osobných údajov overiť; 
ii. spracovanie je protiprávne a odmietate výmaz Osobných údajov a žiadate namiesto toho 
o obmedzenie ich použitia; 
iii. Spoločnosť už Osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete 
pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; 
iv. Ste vzniesli námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, kým nebude 
overené, či oprávnené dôvody Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi; 

d) právo na prenosnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; 
e) právo poznať povahu automatizovaného spracovania Osobných údajov v súvislosti s jeho 
využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovania vykonávané úkony alebo 
rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do Vašich práv a právom chránených záujmov; 
f) právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom 
spracovaní (viď vyššie), vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás 
obdobným spôsobom významne dotýka,  ak sa toto rozhodnutie netýka plnenia Zmluvy medzi Vami 
a Spoločnosťou; 
g) právo byť informovaný, ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných 
údajov bude mať za následok vysoké riziko Vaše práva a slobody. Takéto porušenie je Spoločnosť 
povinná Vám bez zbytočného odkladu oznámiť. 

Za podmienok stanovených v Nariadení máte právo vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných 
údajov na právnom základe oprávneného záujmu Spoločnosti, námietku proti profilovaniu a voči 
spracúvaniu  osobných údajov na účely priameho marketingu.   
Taktiež máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo podať 
sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  
Za účelom uplatnenia svojich práv môžete kontaktovať Spoločnosť písomne na adrese jej sídla alebo na 
emailovej adrese zodpovednej osoby:  personaldataprotection@eu.asahibeer.com.  
 
Vaše žiadosti v súvislosti s právom na prístup:   
 
V prípade, ak chcete uplatniť Vaše právo na prístup, môžete tak urobiť žiadosťou adresovanou na sídlo 
našej spoločnosti alebo emailom na adresu personaldataprotection@eu.asahibeer.com. 
 
Spoločnosť Vám na vyžiadanie poskytne kópiu osobných údajov, ktoré spracováva. Za akékoľvek ďalšie 
kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. 
Ak o informácie požiadate elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej 
elektronickej podobe, ak nepožiadate o iný spôsob. Pri spracovávaní žiadosti sme povinní preveriť Vašu 
totožnosť.  

mailto:personaldataprotection@eu.asahibeer.com
mailto:info@pilsnerurquell.sk
mailto:personaldataprotection@eu.asahibeer.com
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Vaše žiadosti budú spracované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. 
V odôvodnených prípadoch (pri zohľadnení najmä množstva žiadostí a ich komplexnosti) môžeme túto 
lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, pričom v takom prípade Vás o predĺžení lehoty a jeho pôvodoch 
budeme informovať. Informácie zásadne poskytujeme bezplatne. Ak by Vaše žiadosti boli zjavne 
neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúca sa povahu, môžeme požadovať primeraný 
poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo odmietnuť konať na 
základe žiadosti. 
 
 
 
16. Oficiálne pravidlá  
Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s oficiálnymi pravidlami súťaže po celú dobu jej trvania na 
internetovej stránke organizátora www.pilsner-urquell.sk/sutaz. Každý, kto preukáže právny záujem, je 
oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u organizátora súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci 
svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto Štatúte.  
 
 
Bratislava, dňa 11.4.2019 
 
 
      Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.: 
 
      ........................................... 
      Pavel Císař 
      Commercial Excellence Manager Off Trade CZ&SK 

http://www.pilsner-urquell.sk/sutaz

