
Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom „Každý vyhráva“ 
 

1. Úvodné ustanovenia, miesto a doba konania súťaže 

1.1. Tento dokument obsahuje úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže nazvanej „Každý 

vyhráva“ (ďalej len „Súťaž“). Organizátorom Súťaže je spoločnosť ELEKTROSPED, a.s., 

Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35 765 038, DIČ: 2020244050, IČ DPH: 

SK2020244050 (ďalej len Organizátor). Korešpondenčná adresa Organizátora je: 

ELEKTROSPED, a.s., Logistické centrum SENEC, Prologis Park Senec, Diaľničná cesta č. 6, 

budova DC 10B, Senec 903 01. 

  

1.2. Súťaž prebieha na území celej Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania Súťaže“) v 

období od 1. 7. 2019 do 18. 8. 2019 alebo do rozdania zásob žrebov (môže sa líšiť pre 

jednotlivé predajne), ak Organizátor nerozhodne inak (ďalej len „Doba konania Súťaže“). 

 

2. Účasť v Súťaži 

2.1. Účastníkom Súťaže sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým 

pobytom alebo s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky 

účasti v Súťaži. Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom 

Súťaže alebo so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akékoľvek marketingovej, predajnej 

alebo reklamnej akcie Organizátora a ďalej aj blízke osoby a osoby v akomkoľvek 

príbuzenskom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v platnom znení. 

 

3. Podmienky účasti v Súťaži 

3.1. Súťaže sa je možné zúčastniť na základe splnenia jednej z nasledujúcich podmienok v 

priebehu Súťaže: 

• Účastník nakúpi na Hej.sk a zvolí doručenie na adresu, prípadne na pobočku pošty 

alebo do BalíkoBOXu;  

alebo 

• Účastník nakúpi na Hej.sk a zvolí osobný odber na predajniach Hej.sk alebo DATART; 

alebo 

• Účastník nakúpi priamo na predajni Hej.sk; 

alebo 

• Účastník nakúpi na DATART.sk a zvolí osobný odber na predajni DATART. 

 

4. Priebeh Súťaže a výhra 

4.1. Náklad žrebov je 52 000 kusov. Účastník za splnenie podmienky z bodu 3 obdrží 

stierateľný žreb. Žreb obsahuje 1 stierateľné pole.  

 

4.1.1. Ak Účastník obdrží žreb spolu s objednávkou zaslanou na adresu, prípadne na 

pobočku pošty alebo do BalíkoBOXu, alebo zvolí osobný odber na výdajni Hej.sk 

Senec; pod stierateľným poľom nájde jednu z nasledujúcich výhier: 



• Zľavový kód vo výške uvedenej pod stierateľným poľom uplatniteľný na vybraný 

sortiment, ktorý je uvedený na www.hej.sk/vyhra. Zľava sa dá uplatniť jednorazovo 

len v priebehu súťaže a do 14 dní od jej ukončenia. Zľavové kódy, a zľavy typu „vlož 

do košíka“ nie je možné kombinovať alebo kumulovať. V objednávke môžu byť 

max. 2 kusy výrobku rovnakého modelu. Zľava je vypočítaná z aktuálnej ceny 

produktov v čase konania akcie a odráta sa po vložení zľavového kódu zo žrebu v 

1. kroku košíka. Zľavu nie je možné uplatniť pri nákupe prostredníctvom VIP účtu. 

alebo 

• Jednu z vecných výhier – vždy 1 kus: 

o  chladnička Whirlpool 

o  plechovka Red Bull 

o  televízor Philips 

o  tyčový vysávač Philips 

o  robotický vysávač Electrolux 

Výherca vecnej ceny skontaktuje Organizátora najneskôr do 14 dní od ukončenia 

Súťaže cez emailovú adresu vyhra@hej.sk, Organizátor preverí oprávnenosť výhry 

a následne sa dohodne spôsob doručenia výhry. Organizátor si vyhradzuje právo určiť 

spôsob doručenia výhry, vrátane osobného odberu na predajni. Organizátor 

podmieňuje odovzdanie vecnej výhry spísaním odovzdávacieho protokolu – spísanie 

protokolu nie je požadované v prípade vecnej výhry plechovky Red Bull. Nárok na 

žreb zaniká, ak sklad alebo výdajňa Senec nedisponuje so zásobou súťažných žrebov. 

 

4.1.2. Ak Účastník obdrží žreb pri osobnom odbere na predajniach Hej.sk (okrem 

výdajne Hej.sk Senec) alebo v predajniach DATART, alebo priamo nakúpi 

v predajniach Hej.sk; môže zotrieť políčko, a to ihneď po obdržaní žrebu, 

v prítomnosti predavača. Pod stierateľným poľom nájde jednu z nasledujúcich výhier: 

• Zľavový kód vo výške uvedenej pod stierateľným poľom uplatniteľný jednorazovo 

na vybraný sortiment danej predajne Hej.sk alebo DATART. Tento sortiment sa 

v priebehu súťaže obmieňa. Nárok na zľavu je nutné uplatniť okamžite, dodatočné 

uplatnenie nebude akceptované.  

alebo 

• Jednu z vecných výhier – vždy 1 kus: 

o  chladnička Whirlpool 

o  plechovka Red Bull 

o  televízor Philips 

o  tyčový vysávač Philips 

o  robotický vysávač Electrolux 

 

Výherca vecnej výhry si ju vyzdvihne hneď na predajni. Ak daná výhra nebude skladom 

na predajni, Výherca sa dohodne s Organizátorom prostredníctvom vedúceho smeny 

predajne o zabezpečení doručenia výhry na danú predajňu. Organizátor si vyhradzuje 

právo určiť spôsob doručenia výhry, a doručí výhru do 14 dní od výhry. Organizátor 

podmieňuje odovzdanie vecnej výhry spísaním odovzdávacieho protokolu – spísanie 

protokolu nie je požadované v prípade vecnej výhry plechovky Red Bull. Žreb je 

majetkom Organizátora. Súťažiaci je povinný žreb vrátiť po zistení výhry. Nárok na 

žreb pri osobnom odbere zaniká, ak predajňa nedisponuje so zásobou súťažných 

žrebov. Výhra vecnej ceny môže byť odovzdaná výhercovi iba osobne na predajni. 

Pokiaľ výherca nemôže osobne prevziať výhru, je povinný splnomocniť na prevzatie 

http://www.hej.sk/vyhra
mailto:vyhra@hej.sk


výhry inú osobu staršiu ako 18 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Výherca 

nemôže postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nehradí náklady na dopravu výhry 

z predajne k výhercovi. 

 

Akákoľvek manipulácia so žrebom, smerujúca k neoprávnenému zisteniu obsahu pod 

stierateľnou fóliou, automaticky žreb zneplatňuje a nie je na jeho základe možné vyhrať 

výhru.  

 

4.2. V prípade, že účastník Súťaže odstúpi od kúpnej zmluvy, nárok na výhru mu zaniká a v 

prípade, že už výhru prevzal, je povinný ju vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy 

doručením späť na adresu Organizátora. 

 

4.3. Účastníkom nevzniká právo výhru reklamovať. 

 

5. Vylúčenie zo Súťaže 

5.1. Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby, ktoré nedodržia pravidlá Súťaže, alebo akýmkoľvek 

spôsobom nevyhovejú pravidlám Súťaže. 

 

5.2. Organizátor je oprávnený v prípadoch podozrenia zo špekulatívneho alebo podvodného 

jednania účastníka požadovať ďalšie overenie pre určenie nároku na výhru. Organizátor 

Súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť takého účastníka, ktorý bude podozrivý, 

že dosiahol svoju účasť v Súťaži špekulatívnym alebo podvodným jednaním alebo jednaním, 

ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Súťaže. Toto 

rozhodnutie Organizátora je konečné, bez možnosti odvolania. 

 

6. Ochrana osobných údajov 
6.1. Organizátor v súvislosti so splnením informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia 

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 (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

(ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) oznamuje účastníkom súťaže nižšie uvedené informácie. 

 

6.2. Organizátor na účely identifikácie účastníka, jeho kontaktovanie a doručenie tovaru, 

bude spracúvať jeho osobné údaje a to po dobu trvania Súťaže resp. po dobu plynutia práv a 

povinností z uzatvoreného zmluvného vzťahu. 

 

6.3. Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy a 

doručenie tovaru. 

 

6.4. Príjemcom, ktorý spracúva osobné údaje účastníka, je prepravná spoločnosť a to na účely 

doručenia tovaru. Príjemcom, ktorý spracúva osobné údaje účastníka je 

DirectParcelDistribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498 

zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26367/B. 

 

6.5. Účastník má vzhľadom na spracúvanie jeho osobných údajov nasledovné práva: 

 



• požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej 

osoby, 

• na opravu osobných údajov, 

• na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

• namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných 

údajov, 

• podať sťažnosť resp. návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ. 

 

Účastník ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to 

prostredníctvom emailu gdpr@hej.sk alebo telefonicky na číslo: 02 20251000 alebo písomne 

na adresu Organizátora: ELEKTROSPED, a.s., Logistické centrum SENEC, Prologis Park Senec, 

Diaľničná cesta č. 6, budova DC 10B, Senec 903 01. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej 

osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

 

7. Ďalšie dôležité podmienky Súťaže 

• Organizátor nezodpovedá za dopravu či akékoľvek technické chyby a problémy. 

• Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené 

Účastníkom v súvislosti s používaním výhry. 

• O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou 

Organizátor.  

• Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo 

zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť pravidlá, vrátane zmeny výhier v bode 4. 

• Organizátor je oprávnený kedykoľvek kontrolovať pravdivosť všetkých údajov, 

uvedených Účastníkom v rámci Súťaže. V prípade uvedenia nepravdivých údajov či 

iného porušenia týchto pravidiel účastníkom je Organizátor oprávnený ho vyradiť zo 

Súťaže, prípadne mu nevydať  výhru, a to bez akejkoľvek náhrady. Rozhodnutie 

Organizátora o takomto opatrení je konečné. 

• Účastníci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné 

plnenie. Organizátor nie je účastníkom nijak zaviazaný. Tí nemajú nárok na akékoľvek 

iné plnenia zo strany Organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách. Na výhru 

neexistuje nárok. 

• Organizátor týmto informuje Účastníkov, že na webových stránkach môže využívať 

tzv. cookies, a to výlučne za účelom uľahčenia ich technického chodu. Správu alebo 

zákaz cookies je možné previesť nástrojmi všetkých bežných webových prehliadačov. 

• Výhry v Súťaži presahujúce výšku 350 € sú účastníci povinní zdaniť v zmysle § 9 ods. 2 

písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Do 

základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce sumu 350 €. 

 

Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej 

pravidlami. Pravidlá sú vo svojom plnom znení po dobu trvania Súťaže zverejnené v 

elektronickej podobe na webových stránkach Súťaže a zároveň uložené v písomnej podobe 

na adrese: ELEKTROSPED, a.s., Logistické centrum SENEC, Prologis Park Senec, Diaľničná 

cesta č. 6, budova DC 10B, Senec 903 01. 
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