
"PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE 

"KÚPTE VÝROBKY NOARK A VYHRAJTE CELEBRATION BOX" 

USPORIADATEĽ SÚŤAŽE A NÁZOV SÚŤAŽE 

NOARK Electric Europe s.r.o. so sídlom v Prahe 20, Sezemická 2757/2, 193 00, Česká republika, IČO: 

24123846, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe v oddiele C, vložka 10481 

(ďalej len "Usporiadateľ") organizuje prostredníctvom webových stránok https://www.noark-
electric.eu/sk/blog/nakup_noark_a_vyhraj?preview=true vlastnených usporiadateľom, spotrebiteľskú 

súťaž s názvom "Kúpte výrobky NOARK a vyhrajte celebration box" 

(ďalej len "súťaž". 

MIESTO A DOBA KONANIA SÚŤAŽE 

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len "Miesto konania Súťaže") v období od 

15. 4. 2021 00:00:00 hod. Do 31. 10. 2021 23:59:59 hod. (Ďalej len "Doba konania Súťaže "). Súťaž je na 

účely vyhodnotenia Súťaže rozdelená do 8 jednotlivých samostatne vyhodnocovaných súťažných dní, s 

tým že súťažným dňom sa pre účely tejto súťaže rozumie prvý deň nasledujúceho mesiaca. (Ďalej len 

"Súťažný deň"). 

Podmienkou účasti v súťaži A MECHANIKA SÚŤAŽE 

Súťaže sa môže zúčastniť akákoľvek osoba (ďalej len "Súťažiaci") s doručovacou adresou v Slovenskej 

republike. Súťaž je určená pre osoby staršie ako 18 rokov. Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá splní všetky 

podmienky súťaže stanovené v týchto pravidlách. Súťažiaci zakúpi jednorázovo (na jeden daňový 

doklad) v ľubovoľnom maloobchode, veľkoobchode či e-shope v Mieste a Dobe konania Súťaže Súťažný 

ľubovoľný produkt spoločnosti NOARK a uschová si doklad o tomto súťažnom nákupe (ďalej len 

"Súťažný nákup"). Súťažiaci je povinný si uschovať všetky doklady o vykonaní Súťažného nákupu, s 

ktorými sa Súťaže zúčastnil, a to až do vyrovnania Výhier v Súťaži. V prípade Výhry budú vylosovaní 

Súťažiaci vyzvaní na predloženie všetkých dokladov, s ktorými sa do Súťaže zapojili. 

Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že v prípade Výhry možno na preukázanie vykonania Súťažného 

nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel zaslať scany / fotografie daňových dokladov z 

elektronickej pokladne / faktúry, z ktorých bude jednoznačne vyplývať vykonanie príslušného Súťažného 

nákupu - teda, hlavne. Na nich bude čitateľne vytlačený názov Súťažného výrobku, dátum a čas 

uskutočnenia Súťažného nákupu, celková čiastka v €, BKP kód (všetkých 44 znakov) / celé číslo faktúry v 

prípade nákupu na faktúru / číslo dokladu v prípade nákupu na skrátenú účtenku. Ak Súťažiaci uvedené 

nedoloží, nestane sa výhercom a všetky jeho Súťažná registrácia budú zo Súťaže vyradené. Na jeho 

miesto potom nastupuje náhradný výherca, tento postup bude opakovaný max. 1 × (pozri Dodatoční 

žrebovanie ďalej). Ak týmto postupom nedôjde k určenie výhercu v Súťaži, výhra prepadá 

Usporiadateľovi, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití. 

Pokladničné systémy niektorých obchodných partner môžu ponúkať skrátené verzie daňových dokladov 

bez výpisu zakúpených položiek. Tieto daňové doklady s ohľadom na vyššie uvedené nie je možné do 

súťaže registrovať, pretože v prípade vyžrebovania nie je možné preukázať splnenie podmienok Súťaže 

a teda potvrdiť Súťažiacemu nárok na výhru. 



Po zakúpení Súťažného výrobku Súťažiaci v Dobe konania Súťaže navštívi webové stránky https://
www.noark-electric.eu/sk/blog/nakup_noark_a_vyhraj?preview=true, kde vykoná registráciu do súťaže 

a to takto: 
1. Nahrá fotografiu (scan) účtenky / faktúry (ktorá dokladá nákup Súťažného výrobku). Účtenku / faktúru

nahrá buď cez možnosť "Presuňte súbor" alebo nahrajte fotografiu uložíte a cez možnosť "Projdi svoje

zariadenie" nahrá fotografiu účtenky. Maximálna veľkosť fotografie je do 5 MB a formát PNG, JPG alebo

GIF.

2. Ďalej vyplní požadované údaje - meno, priezvisko, firmu, e-mailovú adresu, úplnú doručovaciu adresu

a telefónne číslo.

3. Každý jednotlivý Súťažiaci smie medzi jednotlivý súťažný dňami nahrať ľubovoľný počet unikátnych

účteniek / faktúr na jednu emailovú adresu. V prípade, kedy je pri pokuse o registráciu do Súťaže

nahraný už registrovaný doklad, nebude táto účtenka / faktúra do Súťaže zardená.Pre úspešné

dokončenie registrácie Súťažiaci potvrdí, že sa zoznámil s pravidlami tejto súťaže a zaväzuje sa ich

dodržiavať, je osobou starší ako 18 rokov a že vyjadruje dobrovoľne svoj súhlas so spracovaním

osobných údajov v rozsahu stanovenom týmito pravidlami.

4. Súťažné registrácia je dokončená po odsúhlasení cez tlačidlo "ODOSLAŤ".

5. O úspešnej Súťažnej registrácii je Súťažiaci informovaný správou zobrazenou na obrazovke zariadenia,

z ktorého Súťažnú registráciu uskutočnil.

Okamihom úspešnej Súťažnej registrácii je Súťažiaci (resp. Ním nahraná účtenka / faktúra) zaradený do 

Súťaže do príslušného Súťažného dňa. Každý Súťažný deň sa vyhodnocuje úplne samostatne. Súťažná 

registrácia registrovaných do Súťaže v konkrétnej súťažnej deň sa do nasledujúcich Súťažných dní 

nepresúvajú. 

Každý jednotlivý Súťažiaci sa smie Súťaže zúčastniť iba s jednou špecifickou e-mailovou adresou. 

Opakovaná účasť v Súťaži je podmienená vždy novou Súťažnou registráciou, tzn. ďalším súťažným 

nákupom, a riadna Súťažná registrácia novej účtenky / faktúry. 

VÝHRA, SPÔSOB URČENIA VÝHERCOV A DODATOČNÉ LOSOVANIE 

VÝHRA 

Výhrou v Súťaži je výročne darčekový box, ktorý obsahuje 10-ročnú whiskey Benromach aj náradie od 
značky Stanley (vyššie a ďalej ako "Výhra") 

- Do Súťaže je vložených celkom 10 ks Výhry.

- Výhercovia v súťaži budú vybraní náhodným žrebovaním, vykonaným v mieste Usporiadateľa. Toto

žrebovanie prebehne najneskôr do 3 pracovných dní od skončenia súťaže. Výhercovia sú o výhre

informovaný na e-mail, ktorý uviedoli do registračného formulára, prostredníctvom emailu xxxx@noark-

electric.com najneskôr do 1 týždňa od ukončenia súťaže. V prípade, že Súťažiaci nesplnil podmienky

tejto súťaže, stráca nárok na Výhru a tá prepadá v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený

rozhodnúť o jej ďalšom využití.

ODOVZDANIE VÝHRY 



Výhra bude Výhercovi zaslaná poštou na adresu, ktorú uviedol ako doručovaciu pri registrácii alebo 

osobne odovzdaná obchodným zástupcom spoločnosti NOARK. Výhra bude odovzdaná najneskôr do 4 

týždňov od ukončenia Súťažného dňa. 

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Odoslaním registračného formulára do súťaže Súťažiaci potvrdzuje, že dobrovoľne súhlasí s pravidlami 

tejto súťaže a potvrdzuje, že sa s nimi zoznámil, a že koná v ich súlade. Ďalej Súťažiaci dáva výslovný 

súhlas Usporiadateľovi so záznamom textového obsahu údajov uvedených v rámci registrácie, mena, 

priezviska, e-mailovej adresy, adresy doručenia a telefónneho čísla. Súťažiaci súhlasí so zasielaním 

informačných emailov alebo telefonického kontaktovania týkajúcich sa tejto súťaže. Súťažiaci dáva 

súhlas k prípadnému zverejnenie svojich osobných údajov v rozsahu - meno, prvé písmeno z priezviska a 

názov obce (napr. Ján N., Praha) na výhernej listine, ktorá môže byť zverejnené na súťažných stránkach 

alebo iných komunikačných kanáloch Usporiadateľa súťaže. Súťažiaci dáva súhlas na spracovanie 

osobných údajov v rozsahu uvedenom nižšie. 

Odoslaním registračného formulára Súťažiaci súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu 

poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len "Údaje") a s ich zaradením do databázy Usporiadateľa, a to 

po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom na účel spracovania, najdlhšie však do 2 rokov od poskytnutia 

údajov, ak nebude tento súhlas odvolaný skôr. Spracovávaným osobným údajom Súťažiacich sú: meno, 

priezvisko, firma, e-mailová adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo. 

Tento súhlas môže Súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, tj. 

Doručením e-mailu na adresu xxxx@noark-electric.com alebo doručením písomného odvolania na 

adresu sídla spoločnosti. Odvolaním svojho súhlasu bude Súťažiaci vyradený zo súťaže, a zároveň stráca 

nárok na Výhru v súťaži. 

Súťažiaci berie na vedomie, že má práva zaručená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o 

ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 101/2000 

Zb. O ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len "Zákon"), najmä že má právo prístupu k 

osobným údajom, právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, atď. 

Osobné údaje sa spracovávajú najmä k evidencii Súťažiacich, na dobu od ich poskytnutia v rámci Súťaže 

až do vyhlásenia výsledkov Súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však 

na 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje sú od účastníka Súťaže získavané na základe registračného 

formulára. Osobné údaje účastníka Súťaže budú spracované vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej 

databáze správcu. Ak požiada účastník Súťaže o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu 

správca a prípadne aj spracovateľ, povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Správca, 

resp. spracovateľ, mu poskytne informáciu bezplatne, ibaže ide o žiadosť zjavne neoprávnenou či 

neprimerane opakovanú. Každý účastník Súťaže, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo 

spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a 

osobného života účastníka Súťaže alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s 

ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo 

požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy, 

doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). Účastník Súťaže má ďalej právo sa so svojimi oprávnenými 

žiadosťami obracať na správcu alebo na spracovateľov, a ak im nevyhovie, tak na Úrad na ochranu 

osobných údajov, na ktorý sa však môže účastník Súťaže obrátiť aj priamo. Tento súhlas môže účastník 



kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, tj. Doručením e-mailu na adresu: 

xxxx@noark-electric.com alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla Usporiadateľa. 

Odvolaním svojho súhlasu účastník stráca nárok na Výhru v súťaži.  

ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE 

E-mailová adresa, ktorú Súťažiaci uviedol v registračnom formulári je zo strany Usporiadateľa 
považovaná e-mailovú adresu Súťažiaceho. Do Súťaže sa môže každý jednotlivý Súťažiaci zapojiť iba s 
jednou konkrétnou e-mailovou adresou - ak Usporiadateľ zistí opak, bude taký Súťažiaci zo Súťaže bez 
náhrady vylúčený.

Súťažiaci sa Súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto Výhry peňažné, či 

akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči Súťažiacim, ktorí sa zúčastňujú Súťaže, inak 

zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa, než sú uvedené v týchto 

pravidlách. 

Každý Súťažiaci môže získať maximálne 1ks Výhry v jednom súťažnom dni. Zároveň platí, že v prípade, 

keď dvaja a viac Súťažiacich majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského 

rodu přechýlená variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára 

rovnakú doručovaciu adresu, považujú sa takí Súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle 

predchádzajúcej vety) môže Výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených 

do Súťaže sa preto Výhra odovzdá iba tomu, ktorému vznikol nárok na Výhru v Súťaži predtým (teda bol 

predtým vylosovaný). 

Usporiadateľ Súťaže, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a 

zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania Výhier, a to najmä v prípade, že Výhry 

nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť Výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami. 

Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté Výhry prepadajú Usporiadateľovi 

Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie registračného formulára, uvedenie nesprávnych či 

nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou 

chybou), za akékoľvek technické problémy či poruchy vzniknuté v priebehu Súťaže, rýchlosť technického 

pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti s internetovou 

sieťou alebo jej dostupnosťou pre Súťažiacich. 

O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ. Usporiadateľ 

si vyhradzuje právo bez náhrady Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo 

doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na súťažných stránkach 

www.noark-electric.eu/sk a na https://www.noark-electric.eu/sk/blog/nakup_noark_a_vyhraj?
preview=truez, kde sú tiež k dispozícii Úplné pravidlá súťaže.

V Prahe dňa 14.4. 2021


