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PODMIENKY KAMPANE: „Stay::Safe“   

(ďalej len „Kampaň”), (ďalej len „Stay::Safe”) 

 

I. Vyhlasovateľ Kampane 

Obchodné meno: SOLA Switzerland EU s.r.o. (ďalej aj ako  „spoločnosť Sola”, 
„Vyhlasovateľ Kampane“ alebo aj „Prevádzkovateľ“) 

Sídlo: Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovenská republika 

IČO: 46 232 184  

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29318/N 

Kontakt: info@solaswiss.com, +421 (0) 37 285 14 14 
 

II. Termín konania Kampane  

Od 3.8.2020 do 31. 12. 2020 alebo do vypredania zásob (ďalej len „Termín konania 
Kampane“).  

 

III. Účastníci Kampane a podmienky účasti v Kampani 

Kampane sa môže zúčastniť každá fyzická osoba  staršia ako 18 rokov, ktorá nie je:  

a) zamestnancom Vyhlasovateľa Kampane, dlhodobým zmluvným partnerom 
Vyhlasovateľa Kampane, ani zamestnancom dlhodobého zmluvného partnera 
Vyhlasovateľa Kampane  

alebo  

 
b) blízkou osobou (v zmysle § 116 Občianskeho  zákonníka) osoby uvedenej v  písm. a).  

 

IV. Podmienky Kampane  

1. Kampaň prebieha online na www.solapoint.sk, www.solapoint.cz, a v  sídle 
vyhlasovateľa Kampane.  

2. Do Kampane sa môže zapojiť  každý  účastník, s výnimkami uvedenými vyššie, ktorý si 
zakúpi minimálne 24 a viac ks set príborov  (ďalej len „Set príborov“).  Môže podporiť 
svoju obľúbenú reštauráciu prostredníctvom formulára, ktorý je k  dispozícii na 
https://staysafe.solapoint.sk/,  https://staysafe.solapoint.cz/   (ďalej len „Formulár“) 
vyplnením a odoslaním svojich osobných údajov  (meno-voliteľné, email) a kontaktných  
údajov  obľúbeného podniku.  

3. V balení Setu príborov  sa nachádza unikátny kód spolu s odkazom na online Formulár,  
ktorý je potrebné uviesť na Formulári. Kód je možné použiť iba raz.  

4. Po odoslaní Formulára získa reštaurácia vybraná účastníkom (ďalej len „Reštaurácia“) 
špeciálnu 12-dielnu edíciu kávovej lyžičky s logom Stay :: Safe (ďalej len „špeciálna edícia 
lyžičiek“).  

mailto:info@solaswiss.com
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5. Špeciálna edícia lyžičiek bude doručená vybranej Reštaurácii do 3 mesiacov odo dňa 
odoslania formulára.  

6. Špeciálna edícia lyžičiek nie je nárokovateľná, ani sa na ňu nevzťahujú prípadné 
nároky vyplývajúce z vád tovaru.  

 

V. Vylúčenie z Kampane  

1. Z Kampane sú́  vylúčené osoby, ktoré nespĺňajú podmienky  uvedené v  čl. III týchto 
podmienok.  

2. Usporiadateľ Kampane si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky tovaru podľa 
vlastného uváženia.  

 
 
VI. Ochrana osobných údajov 

1. Osobné údaje Účastníkov Kampane ako Dotknutých osôb, v rozsahu meno-voliteľné, 
email budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 
(2016/679) Všeobecné nariadenie EÚ o  ochrane údajov  (ďalej len „GDPR“) ako aj s inými 
platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú 
nariadenie GDPR, a to Prevádzkovateľom (spoločnosťou Sola, kontaktné údaje v  Článku 
I.) a prípadne v  jeho mene spracovateľmi na základe uzatvorenej zmluvy o poverení 
spracúvaním osobných údajov za rovnako prísnych podmienok (právnická osoba alebo 
fyzická osoba – podnikateľ, poskytujúci počítačové služby, služby súvisiace s 
počítačovým spracovaním údajov či reklamné a marketingové služby). Príjemcami 
osobných údajov môžu byť okrem Prevádzkovateľa a uvedeného okruhu spracovateľov  
aj spoločnosti poskytujúce kuriérske a poštové služby.  

2. Účastníci Kampane svojou účasťou v  Kampani, vyplnením a odoslaním Formulára  
a prejavením súhlasu s Podmienkami Kampane, berú na vedomie, že pre účely priebehu 
Kampane je nutné spracúvanie ich osobných údajov podľa tejto informácie. Poskytnutie 
osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia nie je možné zabezpečiť účasť 
na Kampani, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na samotnú 
organizáciu, vyhodnotenie, odovzdanie cien a kontrolu dodržiavania pravidiel Kampane.  

3.  Právnym základom spracúvania osobných údajov je  plnenie zmluvného vzťahu 
ohľadom účasti v  Kampani Stay::Safe. V prípade, že si želáte dostávať relevantné 
marketingové správy, na tento účel bude spracúvaná Vaša e-mailová adresa , a to na 
právnom základe „súhlas dotknutej osoby“. Následne bude uskutočnené profilovanie 
osobných údajov, ktoré spočíva v priraďovaní informácií o správaní zákazníkov a ďalších 
osobných údajov k osobným údajom zákazníkov na účely analýzy a predvídania 
správania, cieleného marketingu a úpravy individuálneho prístupu ku každému 
zákazníkovi. Svoj súhlas so zasielaním marketingových správ môžete kedykoľvek odvolať 
kliknutím na  „Odhlásiť sa“ v pätičke ľubovoľného e-mailu, ktorý od nás dostanete, alebo 
kontaktovaním na info@solaswiss.com.  

4. Osobné údaje Účastníkov Kampane, ktoré sú spracúvané na právnom základe plnenia 
zmluvy, budú spracúvané po dobu trvania Kampane a 12 mesiacov po jej skončení na 
účel kontroly splnenia podmienok Kampane a v  prípade spracúvania údajov na právnom 
základe súhlasu, až do jeho odvolania.  
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5. Spoločnosť Sola využíva aplikácie Mailchimp, Google Analytics a Google AdWords, 
ktoré majú sídlo v tretej krajine – USA. Správcovia týchto aplikácií pristúpením k  Štítu 
na ochranu údajov ("EU-U.S. Privacy shield")  poskytli primerané záruky a bezpečnosť 
osobných údajov a zaručujú, že osobné údaje budú spracúvať v  zmysle zásad GDPR.  
 
6.  Účastníci Kampane  ako Dotknuté osoby  majú práva podľa príslušných právnych 
predpisov, predovšetkým GDPR, a to najmä právo na bezplatné poskytnutie informácií 
ohľadom spracúvania uložených údajov a v prípade, že k spracúvaniu udelili súhlas, môžu 
ho kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcna.  Za predpokladu dodržania požiadaviek 
stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch majú zároveň (i) právo na 
prístup k ich osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) 
právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať 
spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, (v) 
právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré 
sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak 
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali 
nezákonne. Dotknuté osoby tiež majú právo na prenosnosť údajov, t.j. právo získať svoje 
osobné údaje, ktoré  dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe súhlasu, a to 
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti 
majú právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto 
prenos technický možný. Ako dotknuté osoby tiež majú právo podať sťažnosť 
príslušnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa ich osobné 
údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. V súvislosti s vyššie uvedenými 
právami sa na nás môžete obrátiť e-mailom na info@solaswiss.com alebo poštou na sídle 
spoločnosti Sola.  
 

VII. Záverečné  ustanovenia 

1. Tieto podmienky  sa stávajú  účinnými dňa 3.8.2020. Účastníci Kampane vyjadrujú́  svoj 
bezvýhradný ́ a bezpodmienečný ́ súhlas s obsahom týchto podmienok.  

2. Spoločnosť Sola si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Termínu konania Kampane 
zmeniť podmienky Kampane. Zmenené podmienky Kampane budú zverejnené na 
www.solapoint.sk, www.solapoint.cz   a sú účinné okamihom  ich zverejnenia.  

3. V Reštaurácii sa špeciálna edícia lyžičiek  používa na vlastné riziko. Sola nepreberá 
žiadnu zodpovednosť za straty, škody, zranenia alebo smrť spôsobené alebo zapríčinené 
čerpaním, prijatím alebo použitím špeciálnej edície lyžičiek (vrátane, ale nielen, 
prípadov nedbanlivosti vrátane nevedomej nedbanlivosti).  

4. Spoločnosť Sola si vyhradzuje právo Kampaň kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť , 
zmeniť alebo zrušiť. Taktiež si vyhradzuje právo posunúť termín začiatku a ukončenia 
Kampane.  

5. V prípade rozporu propagačných materiálov  s týmito podmienkami maajú prednosť 
podmienky  Kampane. V prípade potreby poskytnutia záväzného výkladu podmienok je 
oprávnená tento poskytnúť výlučne spoločnosť Sola.  

6. V sporných prípadoch rozhodne s konečnou platnosťou vždy spoločnosť Sola.  

7. Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto Kampane alebo v súvislosti s ňou, sa jednotliví 
Účastníci Kampane a spoločnosť Sola zaväzujú́  riešiť dohodou.  

http://www.solapoint.sk/
http://www.solapoint.cz/
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8. Ostatné skutočnosti v týchto podmienkach  neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  

 
 
SOLA Switzerland EU s.r.o.  

3.8.2020 


