Úplné pravidlá spotrebiteľskej akcie
„Rozdávame až 2 000 € každý týždeň pre VIP“
I.

Úvodné ustanovenia, miesto a čas konania Akcie

1. Tento dokument obsahuje úplné pravidlá marketingovej akcie zvanej „Rozdávame až 2 000 €
každý týždeň pre VIP“ (ďalej len „Akcia“). Organizátorom Akcie je spoločnosť ELEKTROSPED, a. s.,
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35 765 038, DIČ: 2020244050, IČ DPH: SK2020244050,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.
2102/B (ďalej len „Organizátor“).
II.

Termín akcie a rozsah

1. Akcia prebieha na území celej Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania akcie“) v období od
12.04.2021 do a vrátane 04.07.2021 alebo do odvolania (ďalej len „Čas konania akcie“).
2. Akciu je možné ukončiť skôr pod podmienkou podľa čl. VII. odstavec 2 týchto pravidiel.

III.

Účasť v Akcii

1. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov života, s doručovacou
adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „Účastník“ alebo „Zákazník“), ktorá ako konečný
spotrebiteľ zakúpi pod VIP registráciou (pozri bod 2. tohto článku) a splní ďalej uvedené
podmienky Akcie.
2. Akcie je možné sa zúčastniť na základe splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:
a. Zakúpenie produktu na webe www.DATART.sk v čase konania akcie pod VIP registráciou,
ďalej len „súťažný nákup“.
b. Hodnota súťažného nákupu zodpovedá jednej objednávke v maximálnej hodnote do
2 000,- € vrátane DPH.
3. Každý Zákazník, ktorý splní podmienky, sa môže zúčastniť akcie, a to aj viackrát. Môže byť
vylosovaný za každý súťažný nákup.

IV.

Priebeh Akcie a výhry

1. Každý Účastník, ktorý splní podmienku súťažného nákupu uvedeného v článku III. a bol zahrnutý do
Akcie, bude zaradený do vylosovania. Organizátor vylosuje náhodným výberom v čase konania
Akcie jedného výhercu každý týždeň. Do zlosovania bude zaradený zákazník dňom uzatvorenia

kúpnej zmluvy, ktorá vzniká doručením potvrdenia objednávky zo strany DATART uskutočnené odo
dňa 12.04.2021 vždy za uplynulý týždeň (7 dní) a zároveň všetky nákupy od začatia Akcie. Výherca
bude vylosovaný každý nasledujúci piatok až do ukončenia Akcie, začínajúc dňom 23.04.2021, kedy
budú oznámené výherné nákupy za prvý týždeň súťaže. Výherca získa výherný poukaz:
a. Nákup zadarmo v hodnote súťažného nákupu do maximálnej čiastky 2 000,- € s DPH
v podobe výherného poukazu na nákup u predajcu DATART.
b. Výherná čiastka na poukaze zodpovedá výške vylosovaného nákupu.
2. Výherný poukaz bude výhercovi zaslaný e-mailom, ktorý Účastník uviedol v účte registrovanom ako
VIP na e-shope www.DATART.sk pod VIP registráciou, a to do 14 dní od vylosovania. Potom
Účastník môže uplatniť výherný poukaz na e-shope predajcu DATART.
3. Využitie poukazu je nutné uskutočniť u predajcu DATART najneskôr do dátumu platnosti poukazu.
Dátum platnosti je uvedený na výhernom poukaze.
4. Ak Účastník Akcie odstúpi od kúpnej zmluvy (súťažného nákupu), jeho nárok na výherný poukaz mu
zaniká, a ak už poukaz prevzal, nemá oprávnenie tento poukaz použiť.
5. Poukaz Účastníkovi nebude odovzdaný v prípade, že sa v rámci elektronickej objednávky
objednávka vráti Organizátorovi či inej osobe poverenej Organizátorom k jej odoslaniu ako
nedoručenej, a to z akéhokoľvek dôvodu. Rovnako tak nebude odovzdaný ani v prípade, že sa
zásielka vráti ako nedoručená alebo sa adresa, ktorú uviedol Zákazník, preukáže byť nesprávnou
alebo neúplnou.
6. Celkové maximálne množstvo výhercov v čase konania akcie je 12 (slovom: dvanásť).
7. Zľavový kód nebude Účastníkovi odovzdaný v prípade, že sa v rámci elektronického zaslania kódu
e-mail vráti Organizátorovi či inej Organizátorom poverenej osobe k jeho odoslaniu ako
nedoručený, a to z akéhokoľvek dôvodu. Rovnako tak nebude odovzdaný ani v prípade, že sa emailová adresa uvedená Zákazníkom ukáže byť nesprávna alebo neúplná.
8. Výhry nie je možné vymeniť za peniaze a zároveň Výhra nie je určená na ďalší predaj.
9. Výhra z tejto Akcie v sume nad 350,- € (slovom: tristopäťdesiat eur) predstavuje pre výhercu –
fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi
odovzdaná. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- € (slovom: tristopäťdesiat eur)
za jednu výhru. Pre konkrétne povinnosti pri podávaní daňového priznania ako aj pri výpočte
daňovej a odvodovej povinnosti je potrebné kontaktovať svojho daňového poradcu.

V.

Vylúčenie z Akcie

1. Z účasti v Akcii sú vylúčené osoby, ktoré nedodržia pravidlá Akcie, alebo akýmkoľvek spôsobom
nevyhovejú pravidlám Akcie.
2. Akcia sa nevzťahuje na zamestnancov Organizátora.

3.

Organizátor Akcie je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť takého účastníka, u ktorého bude
mať podozrenie, že taký účastník dosiahol svoju účasť v Akcii podvodným konaním alebo konaním,
ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Akcie. Toto rozhodnutie
organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

VI.

Ochrana osobných údajov

1. V otázke ochrany osobných údajov sa riadime Pravidlami VIP programu a Zásadami ochrany
osobných údajov.
2. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva podľa zákona
č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
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, t. j. najmä má právo:
- požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
- na opravu osobných údajov,
- na vymazanie osobných údajov,
- na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
- svoj súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať,
- podať sťažnosť resp. návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov.
Účastník ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to
prostredníctvom emailu: gdpr@datart.sk alebo telefonicky na čísle: 0850 328 278 alebo písomne
na adresu Organizátora: ELEKTROSPED, a. s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava. Organizátor
vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy.
VII.

Záverečné ustanovenia

1. Organizátor touto Akciou nepreberá voči Účastníkom žiadne iné záväzky a Účastníci Akcie nemajú
nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.

2. Organizátor si vyhradzuje právo Akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, a to aj bez
udania dôvodu. V prípade zmeny podmienok a pravidiel bude Organizátor informovať účastníkov
Akcie oznámením na webe www.DATART.sk na stránke Akcie.
3. Organizátor je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v Akcii, a v prípade
sporu posúdiť a s konečnou platností rozhodnúť o akejkoľvek otázke s Akciou spojenej. Prípadné
námietky a informácie o priebehu Akcie je možné zasielať písomne na adresu Organizátora:
ELEKTROSPED, a. s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, emailom na adresu: infolinka@datart.sk
alebo telefonicky na čísle: 0850 328 278.
4. Úplné pravidlá akcie nadobúdajú účinnosť dňa: 12.04.2021.

