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PODROBNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

ASKO TAJNIČKA 

 

Súťaž sa riadi podmienkami uvedenými v týchto podrobných pravidlách súťaže (ďalej len Pravidlá), ktoré opisujú 
práva a povinnosti jej účastníkov a Pravidlá súťaže. 

1. PREVÁDZKOVATEĽ A TECHNICKÝ SPRÁVCA SÚŤAŽE 

1.1. Prevádzkovateľom súťaže ASKO  TAJNIČKA (ďalej len "Súťaž") je spoločnosť ASKO-NÁBYTOK, spol. s 
r.o., so sídlom Cesta na Senec 2B, Bratislava 821 04, IČ 35909790, zapísaná v Obchodnom registri 
Ministerstva spravodlivosti SR vo vložke 34023/B (ďalej len "Prevádzkovateľ"). 

1.2. Technickou správou  Súťaže je poverená spoločnosť KNOWWORKS s.r.o., so sídlom Dienzenhoferovy 
sady 1102/1, Smíchov, 150 00 Praha 5; IČ 03352595, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským 
súdom v Prahe pod spisovou značkou C 230691 (ďalej len "Technický správca").  

2. TRVANIE A MIESTO PLATNOSTI SÚŤAŽE 

2.1. Súťaž sa koná na území Slovenskej republiky od 20. mája 2021 od 00:00:01 do 10.6.2021 do 23:59:59 

vrátane (ďalej len "Doba platnosti súťaže"). 

3. ÚČASŤ V SÚŤAŽI 

3.1. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá disponuje doručovacou adresou na území Slovenskej 
republiky, platnou e-mailovú adresu, dosiahla vek 18 rokov najneskôr v deň predchádzajúci prvému dňu 
platnosti Súťaže a je oprávnená na právne úkony (ďalej len "Súťažiaci").  

3.2. Zo Súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú zapojené do organizácie Súťaže, teda osoby, ktoré by akýmkoľvek 
spôsobom mohli ovplyvniť priebeh Súťaže, a to vrátane osôb v pracovnom a/alebo inom podobnom vzťahu 
k Prevádzkovateľovi a/alebo Technickému správcovi, a ich osoby blízke v zmysle § 115  a  § 116  Zákona 
č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník. V prípade, že sa výhercom stane osoba vylúčená podľa 

predchádzajúcej vety, výhra sa výhercovi neodovzdá.  

3.3. Podmienkou platnej účasti v Súťaži je vylúštenie tajničky krížovky, zverejnenej v druhom vydaní časopisu 
ASKO INŠPIRÁCIA, ktorý je dostupný v tlačenej forme v predajniach Prevádzkovateľa a v elektronickej 
forme na tejto adrese (ďalej len "Časopis").  

3.4. Súťažiaci, ktorý spĺňa podmienky uvedené v článku  3.1. a 3.2. Pravidiel a má záujem zúčastniť sa Súťaže, 
odošle znenie tajničky prostredníctvom elektronickej pošty na adresu asko@know.cz a ďalej pripojí svoje 
kontaktné údaje v rozsahu podľa článku 6.1. týchto Pravidiel (ďalej len "Prihláška").  

3.5. Do žrebovania  podľa článku 4. týchto Pravidiel sú zaradené len tie Prihlášky, ktoré obsahujú text tajničky 
zhodný s textom tajničky, uloženým u Prevádzkovateľa a Technického  správcu (ďalej len "Zlosovateľná 

prihláška").  

3.6. Odoslaním Prihlášky Súťažiaci vyjadruje svoj slobodný súhlas s podmienkami Súťaže a so spracovaním 
osobných údajov podľa článku 6. týchto Pravidiel. 

3.7. Každý Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže iba raz.  

3.8. Prevádzkovateľ a/alebo Technický správca je oprávnený vylúčiť zo Súťaže všetky Prihlášky, ktoré nie sú v 
v súlade s týmito Pravidlami. Tieto Prihlášky sa považujú za neplatné.  

https://www.asko-nabytok.sk/narodeniny-30-rokov-laska-z-aska
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4. VÝHRY A PODMIENKY ZÍSKANIA VÝHER 

4.1. Prevádzkovateľ  vložil  do Súťaže tieto výhry: 

a) jeden poukaz oprávňujúci k jednorazovému nákupu akéhokoľvek nábytku z aktuálneho sortimentu 
Prevádzkovateľa so zľavou 20 % (ďalej len "Poukaz na zľavu 20 %" alebo všeobecne "Výhra" alebo 
všeobecne "Poukaz"),  

b) jeden poukaz oprávňujúci k jednorazovému nákupu akéhokoľvek nábytku z aktuálneho sortimentu 
Prevádzkovateľa so zľavou 15 % (ďalej len "Poukaz na zľavu 15 %" alebo všeobecne "Výhra" alebo 
všeobecne "Poukaz"),  

c) jeden poukaz oprávňujúci k jednorazovému nákupu akéhokoľvek nábytku z aktuálneho sortimentu 
Prevádzkovateľa so zľavou 10 % (ďalej len "Poukaz na zľavu 10 %" alebo všeobecne "Výhra" alebo 

všeobecne "Poukaz"),  

Poukaz je možné uplatniť v súlade s obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa. 

4.2. Dňa 16. júna 2021 budú zo všetkých platných Zlosovateľných prihlášok náhodne vybrané 3 Prihlášky (ďalej 
len "Výherná prihláška").  Súťažiaci, v ktorých mene boli tieto Výherné prihlášky podané,  sú považovaní za 
výhercov (ďalej len "Výherca").   

4.3. Súťažiaci nemôže v súťaži získať viac ako jednu Výhru. Ak bude ako Výherná prihláška určená Prihláška 
Súťažiaceho, ktorý v Súťaži získal maximálny povolený počet Výhier, jeho nárok na Výhru automaticky bez 
ďalších podmienok zaniká.  

4.4. Výhry budú Výhercom doručené na náklady Prevádzkovateľa. Výhra bude zaslaná na doručovaciu adresu, 
ktorú Výherca uviedol vo svojej Výhernej prihláške; a to najneskôr do 30 dní po skončení Doby platnosti 
súťaže.  

5. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA 

5.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované Výhry Výhrami podobného typu a hodnoty a 
zmeniť podmienky poskytovania Výhier.  

5.2. Súťažiaci nemá zákonné právo na poskytnutie Výhry a Výhru nie je možné od Prevádzkovateľa vymáhať.  

5.3. Výhru nie je možné vymeniť za peniaze a/alebo si nárokovať iný typ Výhier, ako sú tie, ktoré sú uvedené v 
týchto Pravidlách. 

5.4. Prevádzkovateľ a/alebo Technický správca nezodpovedá za dostupnosť Časopisu v predajni 

Prevádzkovateľa a za trvalú dostupnosť internetových stránok Prevádzkovateľa. 

5.5. Prevádzkovateľ a/alebo Technický správca nezodpovedá za dostupnosť, funkčnosť a kvalitu dátového 
a/alebo telefonického pripojenia Súťažiaceho.  

5.6. Prevádzkovateľ a/alebo Technický správca nezodpovedá za nedoručenie Výhry, za nemožnosť nadviazať 
s Výhercom kontakt a/alebo za nedoručenie ďalšej korešpondencie v prípade, že dôvody spočívajú na 
strane Súťažiaceho alebo tretích strán alebo sú zavinené vyššou mocou. 

5.7. Prevádzkovateľ a/alebo Technický správca nezodpovedá za využitie Poukazu v dobe platnosti, za jeho 
stratu, zneužitie alebo odcudzenie. Nevyužitý, stratený, zneužitý alebo odcudzený Poukaz nie je možné 
vymeniť za iný, vymeniť ho za hotovosť alebo predĺžiť jeho platnosť.  

5.8. Prevádzkovateľ a/alebo Technický správca si vyhradzuje právo sám rozhodnúť o tom, či a ako 
bude komunikovať so Súťažiacim.  

5.9. Prevádzkovateľ a/alebo Technický správca si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach 
týkajúcich sa tejto Súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek 
obmedziť, prerušiť, zmeniť a/alebo zrušiť Súťaž a jej Pravidlá.   
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6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

6.1. Súťažiaci 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, zapojením sa do súťaže udeľuje Prevádzkovateľovi ako 
správcovi osobných údajov (ďalej len "Správca") súhlas, aby v zmysle nariadenia  Európskeho parlamentu 
a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej jen 
"Nariadenie") spracovával jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, úplná doručovacia adresa, 
telefónne číslo a emailová adresa (ďalej len "Osobné údaje"); a udeľuje súhlas s ich spracúvaním 
prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je Technický správca súťaže. 

6.2. Osobné údaje je možné spracovať na základe udeleného súhlasu a je nutné spracovať ich za účelom : 

a) evidencie Súťažiaceho do Súťaže; 

b) overenia platnej účasti Súťažiaceho v Súťaži; 

c) odovzdanie Výhry Súťažiacemu; 

d) zasielanie obchodných oznámení; 

e) ďalších interných potrieb Prevádzkovateľa. 

6.3. Súťažiaci udeľuje súhlas s poskytnutím Osobných údajov Technickému správcovi a ďalším tretím stranám, 
ak to vyžadujú podmienky doručenia Výhry. 

6.4. Súťažiaci udeľuje s vyššie uvedeným spracovaním výslovný súhlas. Poskytnutie Osobných údajov je 
dobrovoľné.  

6.5. Súťažiaci berie na vedomie, že podľa Nariadenia má právo:  

a) kedykoľvek súhlas odvolať; 

b) požadovať od Správcu informácie, aké Osobné údaje spracúva a žiadať kópiu týchto údajov;  

c) vyžiadať si od Správcu prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne 
požadovať obmedzenie spracovania; 

d) požadovať od Správcu vymazanie týchto údajov;   

e) na prenositeľnosť Osobných údajov; 

f) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo sa obrátiť na 
súd.   

6.6. Ak chce Súťažiaci požiadať o aktualizáciu, opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov, urobí tak 
písomnou formou a to doporučeným listom, zaslaným na adresu sídla Správcu. Žiadosť nadobúda účinnosť 
dňom doručenia Správcovi.  

6.7. Súťažiaci berie na vedomie, že ak budú na jeho žiadosť jeho Osobné údaje vymazané, jeho účasť v Súťaži 
končí, pričom stráca Nárok na prípadnú Výhru.  Ak bude žiadosť na vymazanie Osobných údajov doručená 

Správcovi až po termíne odovzdania Výhry, nemá táto skutočnosť vplyv na Nárok na výhru.   

6.8. Osobné údaje budú Správcom spracovávané po dobu 5 rokov od dátumu registrácie do Súťaže. 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

7.1. Úplné pravidlá súťaže sú po celú Dobu platnosti súťaže a ďalej najmenej do 31. júla 2021 k dispozícii na  
vyžiadanie u Prevádzkovateľa alebo Technického správcu. 

7.2. Súťažiaci sú týmito Pravidlami viazaní a účasťou v Súťaži sa ich zaväzujú dodržiavať.  

7.3. Pravidlá a priebeh Súťaže sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 

 

V Bratislave dňa 1. mája 2021 


