Vyhlásenie a pravidlá spotrebiteľskej súťaže
,,100 rokov LEGENDY“

Zmyslom tohto vyhlásenia (ďalej len „štatút“), je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže
,,100 rokov LEGENDY“ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý
záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom - súťažiacim. Výňatky
z tohto štatútu či skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných a propagačných
materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto
súťaže.
Tento štatút môže byť zmenený iba formou jeho písomných dodatkov odsúhlasených
organizátorom tejto súťaže.
1. VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE, TECHNICKÝ SPRÁVCA A
ZABEZPEČOVATEĽ SMS SYSTÉMU
- Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť PALMA a.s., Račianska 66, 836 04 Bratislava –
mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 738 924, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava, oddiel: Sa, vložka číslo: 5570/B (ďalej len „vyhlasovateľ“).
- Organizátorom súťaže je spoločnosť MIRACLE s.r.o., so sídlom Čečinová ulica 21/A, 821
05 Bratislava, IČO: 35 866 365, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 29717/B (ďalej len „organizátor“).
- Technickým správcom a zabezpečovateľom SMS systému je spoločnosť goodgames s.r.o.,
so sídlom Blagoevova 28, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 45 612 536,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, , oddiel: Sro, vložka 65860/B.
- Prevádzkovateľom databázy osobných údajov je spoločnosť PALMA a.s., Račianska 66,
836 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 738 924, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka číslo: 5570/B.
2. TRVANIE SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE
- Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od 1. 4. 2021 do 31. 7. 2021
(ďalej len ako „doba trvania súťaže“).
- Žrebovanie výhercov ako aj náhradníkov spomedzi všetkých súťažiacich zúčastňujúcich sa na
súťaži prebehne dňa:
4. 6. 2021 - 33 výhercov (1x chladnička, 3x kávovar, 3x stolný elektrický gril, 3x karta na 100€
nákup, 3x balíček Palma, 4x stolný mixér, 6x kuchynský robot, 10x rýchlovarná kanvica)
6. 7. 2021 - 33 výhercov výhercov (1x chladnička, 3x kávovar, 3x stolný elektrický gril, 3x
karta na 100€ nákup, 3x balíček Palma, 4x stolný mixér, 6x kuchynský robot, 10x rýchlovarná
kanvica)
4. 8. 2021 - 33 výhercov výhercov (1x chladnička, 3x kávovar, 3x stolný elektrický gril, 3x
karta na 100€ nákup, 3x balíček Palma, 4x stolný mixér, 6x kuchynský robot, 10x rýchlovarná
kanvica)
4. 8. 2021 - 1 špeciálna výhra: Zásoba olejov od spoločnosti PALMA a.s. na celý rok = 100
litrov oleja Raciol (1 výherca z celkovej databázy)

Notár zúčastňujúci sa na žrebovaní osvedčí, že priebeh žrebovania bol v súlade s týmito
pravidlami.
- Prijímanie SMS správ s údajmi uvedenými na pokladničnom doklade sa končí dňom
31.7. 2021 o 24:00 hod.
- Prijímanie online registrácií na www.100rokovlegendy.sk s kontaktnými údajmi a údajmi na
pokladničnom doklade sa končí dňom 31.7. 2021 o 24:00 hod.
- Posledný výber P.O. Boxu za účelom zaradenia odosielateľov pokladničných dokladov do
žrebovania o výhry sa uskutoční 30.7.2021. Zaradené do žrebovania budú zásielky, ktoré boli
odoslané najneskôr 28.7.2021.
3. VÝHRY/CENY V SÚŤAŽI
- Výhry v súťaži vyhrávajú tí vyžrebovaní súťažiaci (spotrebitelia), ktorí splnia všetky
podmienky stanovené týmito pravidlami súťaže.
Špeciálna výhra: na konci súťaže získa 1 vyžrebovaný súťažiaci zásobu olejov na celý rok od
spoločnosti PALMA a.s. = 100 litrov oleja Raciol
Hlavné výhry:
Losovanie prebehne 3x počas trvania súťaže s nasledovným počtom výhercov:
3 výhercovia - chladnička značky KLARSTEIN (farba červená)
9 výhercovia - kávovar značky KLARSTEIN (farba čierna)
9 výhercovia - stolný elektrický gril značky KLARSTEIN (farba čierna)
9 výhercovia – karta na 100€ nákup (v ľubovoľnej kamennej predajni alebo na e-shope)
9 výhercovia – balíček produktov od spoločnosti PALMA a.s. – mix olejov spol. PALMA a.s.
12 výhercovia - stolný mixér značky KLARSTEIN (farba červená)
18 výhercovia – kuchynský robot značky KLARSTEIN (farba červená)
30 výhercovia – rýchlovarná kanvica značky KLARSTEIN (farba červená, oranžová)
Úplný zoznam výhier bude dostupný na www.100rokovlegendy.sk . Počas súťaže sa zoznam
výhier môže rozširovať.
- Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z
príjmov 595/2003 Z.z. v prípade, ak ich cena presiahne 350,- EUR a výhercovia sú povinní pri
zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia, predstavujú
výhry pred zdanením. Podľa zákona podlieha dani z príjmov v súťaži „100 rokov LEGENDY“
iba chladnička ako najhodnotnejšia výhra.
- Jeden súťažiaci môže poslať ľubovoľný počet SMS s údajmi uvedenými na pokladničnom
doklade, ľubovoľný počet poštových zásielok pokladničných dokladov alebo sa zapojiť formou
registrácie na www.100rokovlegendy.sk. Opakovaná účasť v súťaži je možná len pri vykonaní
opätovného súťažného nákupu.
- Výrobkami zaradenými do súťaže sú oleje značky RACIOL (1L, 2L, 5L), HELIOL (1L,

2L, 5L) a FRITOL (1L, 2L, 5L) od spoločnosti PALMA a.s. Zakúpenie akéhokoľvek jedného

produktu vyššie uvedeného súťažného výrobku oprávňuje spotrebiteľa k účasti v súťaži za
podmienok ustanovených týmto štatútom.
4. ÚČASTNÍK SÚŤAŽE
- Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s korešpondenčnou adresou na území
Slovenskej republiky, pričom osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len so
súhlasom svojho zákonného zástupcu (ďalej len „oprávnený účastník“).
- Oprávnený účastník sa môže zúčastniť súťaže, ak splní súčasne nasledujúce podmienky:
v dobe trvania súťaže zakúpi pri jednom nákupe minimálne 1 kus súťažného výrobku
(ďalej len „súťažný nákup“) a
a) pošle sms na číslo 7409 v tvare PALMA medzera DDMMRRRR medzera HHMM (PALMA
medzera DÁTUM NÁKUPU medzera ČAS NÁKUPU)
napr.: PALMA 18.4.2021 19:00 (ďalej len „súťažná SMS správa“) a uchová si doklad o tomto
nákupe, na ktorom sa dátum a čas nákupu zhodujú s časom a dátumom uvedeným v zaslanej
súťažnej SMS správe;
alebo
b) zašle pokladničný blok alebo jeho kópiu na adresu: Súťaž PALMA, P.O.BOX 45, 830 00

Bratislava spolu so svojim menom a priezviskom, korešpondenčnou adresou s uvedením ulice,
orientačného čísla a obce a telefónnym číslom;
alebo
c) zaregistruje sa na www.100rokovlegendy.sk, kde vypíše kontaktné údaje a údaje
z pokladničného bloku a uchová si doklad o tomto nákupe.
- Do SMS súťaže sa môžu zapojiť všetci užívatelia mobilných operátorov Slovak Telekom, a.s.,
Orange Slovensko, a.s., O2 Slovakia, s.r.o. a SWAN Mobile, a.s., pričom za súťažiaceho je
považované jedinečné telefónne číslo. Opakovaná účasť v súťaži je možná len pri vykonaní
opätovného súťažného nákupu.
- Každý súťažný nákup oprávňuje súťažiaceho k odoslaniu jednej súťažnej SMS správy
alebo k jednej online registrácii na www.100rokovlegendy.sk (t.j. za nákup jedného súťažného
výrobku môže oprávnený účastník zaslať jednu súťažnú SMS správu alebo spraviť jednu online
registráciu). V prípade opakovanej účasti, musí súťažiaci poslať nové údaje o ďalšom súťažnom
nákupe, t.j. zakúpení ďalšieho súťažného produktu.
- Cena spätnej SMS je 0,10 € s DPH.
- Prostredníctvom potvrdzujúcej spätnej SMS správy bude súťažiaci informovaný o zaradení
ním odoslanej SMS správy do súťaže.
- Po prijatí neplatnej SMS je súťažiacemu odoslaná bezplatná odpovedná SMS s výzvou na
opravu.

- Súťažné SMS správy môže súťažiaci odosielať iba z mobilných telefónov prostredníctvom
mobilných operátorov registrovaných pre územie SR. Zo súťaže sú vylúčené všetky SMS
správy odoslané v inom než predpísanom tvare, SMS správy odoslané inak než z mobilného
telefónu (napr. prostredníctvom internetu), SMS správy doručené mimo doby trvania súťaže.
Organizátor nezodpovedá za nedoručenie alebo oneskorené doručenie SMS správ. Zo súťaže
sú ďalej vylúčené všetky SMS správy, ktoré akýmkoľvek iným spôsobom nevyhovejú
pravidlám súťaže stanoveným týmto štatútom. Zo súťaže sú rovnako vylúčení všetci súťažiaci,
ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá súťaže. O vylúčení SMS správy, resp.
súťažiaceho zo súťaže s konečnou platnosťou rozhoduje organizátor súťaže.
- Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky uvedené v
tomto štatúte alebo pravidlá súťaže v tomto štatúte uvedené porušia. Na osoby zo súťaže
vylúčené sa hľadí, ako keby sa súťaže nezúčastnili. O vylúčení osoby zo súťaže rozhoduje s
konečnou platnosťou organizátor súťaže.
- Organizátor ani vyhlasovateľ nie sú zodpovední za prípadnú technickú poruchu na strane
mobilných operátorov.
- Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj bezvýhradný súhlas s týmto štatútom a zaväzuje
sa dodržiavať všetky pravidlá/podmienky v ňom uvedené.
5. ZÍSKANIE VÝHRY V SÚŤAŽI
- Pre získanie výhry musí vyžrebovaný účastník, najneskôr do 7 dní odo dňa obdržania výhernej

SMS správy doručiť organizátorovi súťaže na adresu: Súťaž PALMA, P.O.BOX 45, 830 00
Bratislava alebo e-mailom na adresu palma@miracle.sk platný súťažný pokladničný doklad,
ktorý potvrdzuje uskutočnenie súťažného nákupu, adresu pre doručenie výhry a číslo svojho
mobilného telefónu. Podmienkou získania výhry vyžrebovaným účastníkom súťaže je
skutočnosť, že sa údaje na pokladničnom doklade zhodujú s údajmi uvedenými v zaslanej
a vyžrebovanej súťažnej SMS správe alebo v online formulári (online registrácii).
- Žrebovanie výhercov hlavných výhier sa uskutoční 3x počas trvania súťaže zo všetkých
platných a doručených súťažných SMS správ, zo všetkých platných online registrácii
a všetkých zaslaných pokladničných dokladov vždy za predchádzajúci súťažný mesiac
nasledovne:
losovanie 4. 6. 2021 - zo súťažných mesiacov 1. 4. 2021 – 31. 5. 2021;
losovanie 6. 7. 2021 - zo súťažných mesiacov 1. 6. 2021 – 30. 6. 2021;
losovanie 4. 8. 2021 - zo súťažných mesiacov 1. 7. 2021 – 31. 7. 2021.
- Žrebovanie výhercu špeciálnej výhry sa uskutoční zo všetkých platných a doručených
súťažných SMS správ, zo všetkých platných online registrácii a všetkých pokladničných
dokladov počas celej doby trvania súťaže, teda:
losovanie 4. 8. 2021 - z celej doby trvania súťaže: 1 .4. 2021 – 31. 7. 2021.

- Priebeh a platnosť každého žrebovania bude osvedčená notárom vo forme notárskej zápisnice
o priebehu žrebovania.
- O svojej výhre bude súťažiaci vyrozumený prostredníctvom potvrdzujúcej SMS správy
odoslanej na číslo mobilného telefónu, z ktorého bola odoslaná súťažná SMS správa alebo na
číslo mobilného telefónu uvedeného pri online registrácii alebo na číslo mobilného telefónu
uvedeného v liste pri zaslaní pokladničného dokladu spolu s kontaktnými údajmi.
- Ak nesplní výherca včas a riadne podmienky súťaže, uvedené v týchto pravidlách súťaže,
bude takýto výherca zo súťaže vylúčený, jeho nárok na výhru zaniká a výhru získa náhradný
výherca.
- Ak výherca splní všetky podmienky súťaže riadne a včas, oboznámi ho organizátor súťaže
o obdržaní vyžrebovanej výhry.
- Výhry budú výhercom doručené formou poštovej zásielky alebo kuriérskou spoločnosťou na
adresu uvedenú pri zaslaní pokladničného dokladu potvrdzujúceho uskutočnenie súťažného
nákupu do jedného mesiaca od splnenia všetkých podmienok.
6. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
- Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže/pravidiel súťaže, či
akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko
vyhlasovateľa.
- Žiaden z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či iného
plnenia.
- Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž
zmeniť či zrušiť bez udania dôvodu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované
výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania
výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté ich dodávateľmi tak, aby mohli byť výhercom
vydané v súlade s týmito pravidlami.
- Vyhlasovateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení
výhry v prípade zmeny korešpondenčnej adresy výhercu, pokiaľ mu táto zmena nebola
súťažiacim riadne a včas oznámená. Organizátor ani vyhlasovateľ rovnako nezodpovedajú za
nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení výhry z dôvodov spočívajúcich na strane výhercu.
Organizátor ďalej nezodpovedá oneskorené doručenie výhier z dôvodov spočívajúcich na
strane subjektu, ktorého prostredníctvom budú výhry doručované.
- Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká právny
nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor ani vyhlasovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť
za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou.
- Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na www.100rokovlegendy.sk
7. SÚHLAS S UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRAVIDLÁ OCHRANY
OSOBNÝCH ÚDAJOV
- Odoslaním súťažnej SMS, zaslaním pokladničného bloku alebo zaregistrovaním sa na
www.100rokovlegendy.sk vyjadruje, svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a)
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
s pravidlami súťaže a s uchovaním svojich osobných údajov (Spracúvané osobné údaje: meno,
priezvisko, adresa, telefónne číslo) (ďalej tiež len „údaje“) pre potreby vyhodnotenia súťaže,
a s archiváciou údajov počas nevyhnutne nutného obdobia maximálne však 2 roky od
skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu. Údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže
a nebudú sa používať na marketingové účely. Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním údajov po
skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie

vykonané prostredníctvom elektronickej pošty. Odvolaním svojho súhlasu však oprávnený
účastník stráca nárok na výhru v súťaži.
- Odoslaním súťažnej SMS, zaslaním pokladničného bloku alebo zaregistrovaním sa na
www.100rokovlegendy.sk súťažiaci dáva svoj výslovný súhlas ako dotknutá osoba v súlade s
§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vyhlasovateľovi a organizátorovi so zasielaním informačných SMS
týkajúcich sa tejto súťaže a s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno,
priezvisko a mesto (obec) ako údajov výhercu súťaže.
- Oprávnený účastník ďalej súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu
poskytnutých údajov a s ich zaradením do databázy vyhlasovateľa, s ich prípadným
spracúvaním prostredníctvom vyhlasovateľa alebo tretej strany. Údaje sa spracúvajú najmä na
evidenciu súťažiacich, v období od ich poskytnutia v rámci súťaže až do vyhlásenia výsledkov
súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však 2 roky od ich
poskytnutia.
- Osobné údaje účastníka súťaže sa budú spracúvať vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej
databáze vyhlasovateľa, popr. organizátora.
- Oprávnený účastník má podľa § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov právo na prístup k osobným údajom a právo na ochranu
osobných údajov. Oprávnený účastník má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom,
či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Oprávnený účastník má zároveň právo v
zmysle § 22 až § 28 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania
osobných údajov, v prípade, ak zistí alebo sa bude domnievať, že vyhlasovateľ vykonáva
spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a
osobného života alebo v rozpore so zákonom.
- Oprávnený účastník má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na
ochranu osobných údajov.
- oprávnený účastník, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže
obrátiť na vyhlasovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu:
marketing@palma.sk. Uvedené súhlasy môže súťažiaci/ oprávnený účastník kedykoľvek
písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom
elektronickej pošty. Odvolaním svojho súhlasu súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži.
Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u vyhlasovateľa alebo na orgáne dozoru, ktorým je vo veci
spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820
07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.
V Bratislave dňa 10. 3. 2021

