
        
 

Baumit Dobrá sezóna 2020 
 
Pravidlá súťaže 
 
Usporiadateľom Súťaže s názvom ,,Baumit Dobrá sezóna 2020“ (ďalej len „Súťaž”) je spoločnosť 
Baumit, spol. s r. o. so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 31368956, zapísaná v obchodnom 
registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 6692/B (ďalej len 
„Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”) 
 
I. Trvanie súťaže 
Súťaž bude prebiehať v štyroch časových úsekoch v období od 9.3.2020 do 31.10.2020 podľa tab. 
1.  
 
II. Účastník súťaže 
Účastníkom Súťaže sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá splní 
podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou: 
-         zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), 

-         osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s 
reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením 
Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka. 
 
III. Podmienky zapojenia do Súťaže 

  
1. Za nákup minimálneho množstva vybraných výrobkov v stavebninách, v príslušnom časovom 

úseku, získa Účastník súťaže reklamné tričko z kolekcie Baumit Dobrá sezóna 2020. 
Minimálne množstvá akciových výrobkov sú uvedené v tab. 1 
 

2. Reklamné tričko bude odovzdané Účastníkovi súťaže priamo v stavebninách. 
 

3. Prevádzky stavebnín, ktoré sa zapojili do marketingovej akcie budú označené nálepkou 
Baumit Dobrá sezóna 2020. 
 

4. Akcia platí len do vyčerpania zásob reklamných tričiek. 
 

5. Každý Účastník súťaže, ktorý zakúpi v uvedenom období akcie minimálne množstvo 
vybraných výrobkov sa môže zapojiť aj do súťaže o elektrokolobežku.  
 

6. Podmienkou je vyplniť elektronický formulár na www.baumit.sk/kolobezka, spolu so zaslaním 
fotografie dokladu (blok, alebo faktúra) o kúpe minimálneho množstva vybraných produktov. 
 

7. V každej vlne sa súťaží o 1 elektrokolobežku. Výherca kolobežky bude vyžrebovaný po 
ukončení príslušnej vlny Súťaže a oznámený začiatkom nasledujúcej vlny Súťaže. Termíny 
žrebovania elektrokolobežky sú uvedené v tab. 1. 
 

8. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom e-mailu alebo telefónneho čísla, ktoré 
súťažiaci uviedol pri registrácii.  
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre výhru 
boli splnené alebo nie. Výhru nemôžu získať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, 
podmienky stanovené pre výhru.  
Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. 

http://www.baumit.sk/kolobezka


        
 

nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník a to opätovným 
vyžrebovaním. 
 

9. Miesto odovzdania výhry dohodne zástupca usporiadateľa s výhercom. 
 

10. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel 
Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov. 
 

11. Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so 
znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel.  
 

12. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické alebo programové chyby a omyly 
vzniknuté počas Súťaže. 
 

13. Informácie o marketingovej akcii Baumit dobrá sezóna a o súťaži o elektro-kolobežku sú na 
www.baumit.sk/dobrasezona  
 
Tabuľka č. 1 
 
Časové obdobie Produkt  Min. množstvá 
1. vlna: Nivello, 03-04/2020, reklamné tričko „Vyrovnávam“ 

                                                     Nivello Quattro                                                        10 vriec 
                                                     Nivello 30                                                                  10 vriec 

Termín žrebovania elektrokolobežky – 1. vlna: 4.5.2020 
2. vlna: Baumacol, 05-06/2020, reklamné tričko „Obkladám“ 

     Baumacol Basic                                                      10 vriec 
     Baumacol FlexTop                                                   5 vriec 

Termín žrebovania elektrokolobežky – 2. vlna: 1.7.2020 
3. vlna: Beton, 07-08/2020, reklamné tričko „Betónujem“ 

     Beton B20                                                               20 vriec 
     FixBeton                                                                  10 vriec 

Termín žrebovania elektrokolobežky – 3. vlna: 1.9.2020 
4. vlna: Contact, 09-10/2020, reklamné tričko „Zatepľujem“ 

     DuoContact                                                            20 vriec     
     StarContact                                                            10 vriec 

Termín žrebovania elektrokolobežky – 4. vlna: 2.11.2020 
 
 

IV. Osobné údaje 

1. Vyplnením a odoslaním formulára na stránke baumit.sk/kolobezka Účastník súťaže súhlasil a 
bol oboznámený so spracovaním osobných údajov. 
• Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa čl. 13 

Nariadenia GDPR: 
Spracovateľská činnosť: Súťaž 

• Spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ Baumit, spol. s r. o. so sídlom v 
Bratislave. 

• Účel spracúvania osobných údajov: Evidencia účastníkov súťaže. 
• Okruh dotknutých osôb: Fyzické alebo právnické osoby. 
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• Zoznam spracúvaných osobných údajov: Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.  
Prevádzkovateľ neposkytuje spracúvané osobné údaje. Prevádzkovateľ nezverejňuje 
spracúvané údaje.  
 

2. Predpokladaná lehota na vymazanie osobných údajov: 
• kontaktné údaje fyzických osôb: 4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka 

(fyzické osoby – podnikatelia,  fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb), 
• informácie o obchodných prípadoch: 10 rokov / zákon o dani z príjmov, zákon o dani z 

pridanej hodnoty. 
 
3. Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými 

opatreniami, štandardnou analýzou rizík a posúdením vplyvu operácií spracúvania na ochranu 
osobných údajov. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré 
nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa 
nezverejňujú. 
 

4. Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou 
osobných údajov nebola vymenovaná.  
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava. 

5. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním 
osobných údajov. 
 

6. Prevádzkovateľ spracúva predmetné osobné údaje po dobu, ktorá je určená premlčacími 
lehotami podľa osobitných predpisov a zákonnou povinnosťou uchovávať spracúvané osobné 
údaje podľa osobitných predpisov. 

  
7. Dotknutá osoba je oprávnená: 

● požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, 
● požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov, 
● požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov, 
● požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak 

právnym základom nie  je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje, 
● právo podať sťažnosť dozornému orgánu. 

 
8. Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné uplatniť, pretože súhlas dotknutej 

osoby nie je právnym základom spracúvania. 
 
9. Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné 

uplatniť, pretože popisovaná činnosť spracúvania neobsahuje automatizované rozhodovanie. 
 

10. Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré 
poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom 
formáte na účel prenosu k inému prevádzkovateľovi nie je možné uplatniť, pretože právnym 
základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa. 

 
11. Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré 

poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom 



        
 

formáte na účel prenosu k inému prevádzkovateľovi nie je možné uplatniť, pretože údaje nie 
sú predmetom automatizovaného spracúvania. 

12. Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú 
osobné údaje, je bezpredmetné, pretože prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané od 
dotknutej osoby. 

 
13. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka 

súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových 
snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej 
povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním 
hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných 
médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou 
úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. 
Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a 
územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie 
osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne. 

 
 
Baumit, spol. s r. o. si vyhradzuje právo zmien a úprav podmienok marketingovej akcie Baumit Dobrá 
sezóna 2020. 
 
 
Bratislava, 28.2.2020 


