
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE : Kvásková línia OSKAR 

Usporiadateľ: MINIT SLOVAKIA spol. s r. o., Múzejná 208, 929 01 Dunajská Streda 

 Súťaž prebieha v období od 10.11. do 5.12.2020 v predajni MINIT (Hlavná 21, Dunajská Streda 

92901)  

 Kúpte minimálne 1 produkt z kváskovej línie OSKAR a na zadnú stranu dokladu o nákupe 

vyplňte svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, tel. číslo) 

 Doklad o nákupe vhoďte do pripravenej urny pri pokladni s označením súťaže. 

 Po ukončení súťaže losujeme 15 výhercov. Na základe údajov na účtenke sa nakontaktuje 

výherca  a odovzdá sa výhra. 

 Výhra: 15 x poukážka na 15 ks výrobkov z produktovej línie OSKAR 

 Na jeden odber je možné prevziať max. 3 kusy ľubovoľných výrobkov kváskovej línie OSKAR 

 Platnosť poukážky je do 31.1.2021 

 Poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť 

 Žrebovanie výhercov sa uskutoční v sídle usporiadateľa, nasledujúci deň po ukončení súťaže, 

zo všetkých súťažiacich. 

 Ochrana osobných údajov: Účasťou v súťaži (vypísaním kontaktných údajov na zadnú stranu 

dokladu o kúpe) vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno 

dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci spoločnosti MINIT SLOVAKIA 

súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci 

súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, 

prípadne e-mail), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania, alebo do písomného 

odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo 

e-mailom na info@minitbakery.sk.  Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v 

rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej 

propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných 

osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu 

spracúvané po dobu 6 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po vyžrebovaní 

výhercov bezodkladne vymazané. Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. 

Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. 

Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie 

podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel 

spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), 

zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail 

a kontaktné telefónne číslo), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, 

čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako 

dotknutej osoby v zmysle nariadenia. Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s 

bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to na 

internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť 

spracúvané elektronicky.  

 V Dunajskej Strede, dňa 10. novembra 2020 
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