
Súťažné podmienky – „Obrovská vianočná súťaž“ 

I. Úvodné ustanovenia 

1. Tieto súťažné podmienky určujú pravidlá súťaže s názvom „Obrovská vianočná súťaž“ (ďalej len „Súťaž“), ktorá je konaná 
prostredníctvom internetovej stránky www.macingova.com.  

2. Organizátorom Súťaže je spoločnosť AntoniaLifestyle28, s.r.o., IČO: 43 318 809, Čermeľská 1, 040 01 Košice – mestská časť 
Sever (ďalej len „Organizátor“). 

3. Účelom Súťaže pre Organizátora je nadobudnutie e-mailových adries od osôb, ktoré sa zapoja do Súťaže, a to za účelom využitia 
týchto údajov Organizátorom na výkon priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznamov a newsletterov).    

II. Podstata a trvanie Súťaže 

1. Do Súťaže sa môže zapojiť ktorákoľvek fyzická osoba (ďalej len „Súťažiaci“). 
2. Na internetovej stránke www.macingova.com v sekcii „Obrovská vianočná súťaž“ je uverejnených päť súťažných otázok, pričom 

každá z otázok obsahuje tri možné odpovede, z ktorých je vždy len jedna správna. Podstatou Súťaže je, aby Súťažiaci odpovedal 
správne na všetkých päť súťažných otázok, teda aby pri každej súťažnej otázke vybral správnu odpoveď. Súťažiaci, ktorý odpovie 
správne na všetkých päť súťažných otázok, postupuje pri súčasnom splnení ostatných súťažných podmienok do záverečného 
žrebovania o ceny, ktoré sú bližšie špecifikované na internetovej stránke www.macingova.com v sekcii „Obrovská vianočná 
súťaž“. 

3. Do Súťaže sa je možné zapojiť od 11. decembra 2020 od 00:00 hod. do 25.12.2020 do 23:59 hod.. Žrebovanie o ceny sa 

uskutoční 28. decembra 2020. 
 

III. Zapojenie sa do Súťaže 

1. Súťažiaci sa do Súťaže zapojí prostredníctvom vyplnenia a odoslania súťažného formulára, do ktorého bude presmerovaný po 

stlačení odkazu „Odoslať odpovede a zapojiť sa do súťaže“ zverejneného na internetovej stránke www.macingova.com v sekcii 

„Obrovská vianočná súťaž“. Podmienkou odoslania súťažného formulára je vyplnenie kontaktných a informačných údajov 
Súťažiacim v rozsahu jeho meno, e-mailová adresa a obec (mesto) bydliska, ďalej zodpovedanie na všetkých päť súťažných 
otázok, a napokon udelenie súhlasu s týmito súťažnými podmienkami a súhlasu s využitím ním uvedenej e-mailovej adresy 

v súťažnom formulári na výkon priameho marketingu zo strany Organizátora (najmä na zasielanie obchodných oznamov a 

newsletterov). Súťažiaci sa považuje za zapojeného do Súťaže až vtedy, čo mu je na ním uvedenú e-mailovú adresu v súťažnom 
formulári doručená potvrdzujúca e-mailová správa od Organizátora o tom, že ho Organizátor zaradzuje do Súťaže. Súťažiaci 
a Organizátor sú týmito súťažnými podmienkami vzájomne viazaní až momentom, od ktorého sa Súťažiaci považuje za 

zapojeného do Súťaže; to sa nevzťahuje na ustanovenia čl. V. týchto súťažných podmienok, ktorými sú Organizátor a Súťažiaci 
viazaní od odoslania súťažného formulára Súťažiacim, ak sa to týka spracúvania osobných údajov Súťažiaceho na účel podľa čl. 
V. ods. 2 písm. c) týchto súťažných podmienok.     

2. Do Súťaže sa Súťažiaci môže zapojiť iba raz. Každá e-mailová adresa môže byť ako kontaktný a identifikačný údaj Súťažiaceho 
použitá v priebehu celej Súťaže iba raz. V prípade opätovného zapojenia sa Súťažiaceho do Súťaže prostredníctvom použitia tej 
istej e-mailovej adresy ako kontaktného a identifikačného údaju sa na každé takéto opätovné zapojenie sa Súťažiaceho do Súťaže 
neprihliada. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo v prípade zistenia, že ten istý Súťažiaci sa do Súťaže zapojil viackrát, 
neprihliadať na každé opätovné zapojenie sa tohto Súťažiaceho do Súťaže. 

 

IV. Zaradenie do žrebovania o ceny, žrebovanie o ceny a odovzdávanie cien 

1. Súťažiaci, ktorého obcou (mestom) bydliska je obec (mesto), ktorá sa nenachádza v zozname miest uvedenom na internetovej 

stránke www.macingova.com, iba v rámci ktorých môže byť uskutočňovaná donáška stravy (ďalej len „Zoznam miest“), môže 
byť zaradený do žrebovania iba o ceny nachádzajúce sa na internetovej stránke www.macingova.com v sekcii „Obrovská 
vianočná súťaž“ na 6. až 100. mieste. Súťažiaci, ktorého obcou (mestom) bydliska je obec (mesto), ktorá sa v takomto Zozname 

miest nachádza, môže byť zaradený do žrebovania o všetky ceny.  
2. Organizátor po uplynutí termínu zapojenia sa do Súťaže a pred uskutočnením žrebovania o ceny preverí, či obec (mesto) bydliska 

Súťažiaceho, ktorú Súťažiaci uviedol v súťažnom formulári, je skutočnou obcou (mestom) bydliska Súťažiaceho. V prípade, ak 

na základe takéhoto preverenia Organizátor zistí, že skutočná obec (mesto) bydliska Súťažiaceho sa nenachádza v Zozname 

miest, je Organizátor oprávnený zaradiť Súťažiaceho do žrebovania iba o ceny nachádzajúce sa na internetovej stránke 
www.macingova.com v sekcii „Obrovská vianočná súťaž“ na 6. až 100. mieste.    

3. Donáška jedál tvoriaca ceny nachádzajúce sa na internetovej stránke www.macingova.com v sekcii „Obrovská vianočná súťaž“ 
na 1. až 5. mieste, môže byť realizovaná iba v rámci miest nachádzajúcich sa v Zozname miest. Organizátor nezodpovedá za 

nemožnosť realizovať takúto donášku, ak aj napriek prevereniu podľa predošlého odseku sa mu nepodarí odhaliť, že skutočná 
obec (mesto) bydliska Súťažiaceho sa nenachádza v Zozname miest.  

4. Organizátor po uplynutí termínu zapojenia sa do Súťaže a pred uskutočnením žrebovania o ceny na internetovej stránke 
www.macingova.com zverejní správne odpovede na súťažné otázky.    

5. Žrebovanie o ceny sa uskutoční formou náhodného výberu spomedzi Súťažiacich, ktorí v súlade s týmito súťažnými 
podmienkami boli zaradení do žrebovania o jednotlivé ceny. Poradie zaradenia jednotlivých Súťažiacich do Súťaže nie je pre 
účely žrebovania o ceny rozhodný. 

6. Organizátor po uskutočnení žrebovania o ceny najneskôr do 31. decembra 2020 kontaktuje prostredníctvom e-mailu jednotlivých 
Súťažiacich, ktorí boli vyžrebovaní ako výhercovia jednotlivých cien, za účelom poskytnutia im týchto cien. Súťažiacemu, ktorý 
vyhral niektorú z cien nachádzajúcich sa na internetovej stránke www.macingova.com v sekcii „Obrovská vianočná súťaž“ na 1. 
až 5. mieste, Organizátor  prostredníctvom e-mailovej komunikácie poskytne všetky potrebné prístupové údaje na to, aby sa 
takýto Súťažiaci mohol prihlásiť do konta na tejto internetovej stránke za účelom navolenia si stravovacieho programu 

a jedálničkov na obdobie, na ktoré donášku jedál vyhral; donáška jedál na 28 dní sa môže uskutočniť iba v dňoch od 4. januára 
2021 (vrátane) do 31. januára 2021 (vrátane), a donáška jedál na 14 dní sa môže uskutočniť iba v dňoch od 4. januára 2021 
(vrátane) do 17. januára 2021 (vrátane); Organizátor nezodpovedá za nemožnosť realizovať túto donášku v uvedených obdobiach, 
ak je táto nemožnosť spôsobená Súťažiacim, najmä ak Súťažiaci neuskutoční potrebné kroky na to, aby si zaistil navolenie si 

stravovacieho programu a jedálničkov včas. Súťažiacemu, ktorý vyhral niektorú z cien nachádzajúcich sa na internetovej stránke 
www.macingova.com v sekcii „Obrovská vianočná súťaž“ na 6. až 100. mieste, Organizátor túto cenu zašle na adresu, ktorú mu 
tento Súťažiaci uvedie prostredníctvom e-mailovej správy z e-mailovej adresy, ktorú uviedol v súťažnom formulári. 

7. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže prejavuje súhlas s obchodnými podmienkami, za ktorých sa uskutočňuje donáška stravy 
prostredníctvom internetovej stránky www.macingova.com, a to pre prípad, že vyhrá niektorú z cien nachádzajúcich sa na tejto 
internetovej stránke v sekcii „Obrovská vianočná súťaž“ na 1. až 5. mieste.   

 

V. Ochrana osobných údajov 
1. Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 18/2018 Z. z.“) 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 (ďalej len „Nariadenie GDPR“) je Organizátor.     

2. Organizátor spracúva osobné údaje na nasledovné účely:  



a) plnenie povinností vyplývajúcich Organizátorovi zo Súťaže, za ktorým účelom Organizátor spracúva osobné údaje 
Súťažiaceho, ktoré mu Súťažiaci v súlade s týmito súťažnými podmienkami poskytol, a to v rozsahu: meno, 

priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa a obec (mesto) bydliska; právnym základom takéhoto 
spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, pričom spracúvanie osobných údajov 
Organizátorom je nevyhnutné na plnenie povinností vyplývajúcich pre Organizátora zo Súťaže; osobné údaje na tento 
účel sú spracúvané počas trvania  Súťaže a 3 roky od skončenia Súťaže, po uplynutí ktorej Organizátor osobné údaje 
vymaže,        

b) plnenie zákonných povinností Organizátora, za ktorým účelom Organizátor spracúva osobné údaje Súťažiaceho, ktoré 
mu Súťažiaci v súlade s týmito súťažnými podmienkami poskytol, a to v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, 

telefónne číslo, e-mailová adresa a obec (mesto) bydliska; právnym základom takéhoto spracúvania je čl. 6 ods. 1 
písm. c) Nariadenia GDPR, pričom spracúvanie osobných údajov Organizátorom je nevyhnutné na účely plnenia 
zákonných povinností  Organizátora počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom, po uplynutí ktorej 
Organizátor osobné údaje vymaže, 

c) súhlas Súťažiaceho so spracovaním jeho osobných údajov pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre 
zasielanie obchodných oznamov a newsletterov), a to tých osobných údajov ktoré Súťažiaci Organizátorovi v súlade 
s týmito súťažnými podmienkami poskytol a to aj vtedy ak Súťažiaci napokon do Súťaže nebol zaradený resp. ak sa na 
jeho zapojenie sa do Súťaže neprihliada, a to v rozsahu: e-mailová adresa; právnym základom takéhoto spracúvania 
osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR; osobné údaje na tento účel sú spracúvané po dobu 10 rokov 

po skončení Súťaže, po uplynutí ktorej Organizátor osobné údaje vymaže.           
3. Organizátor nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov podľa § 44 a nasl. zák. č. 18/2018 Z. z.. 

4. Zo strany Organizátora nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 zák. č. 18/2018 Z. z.. 
5. Príjemcami osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na uskutočňovaní činnosti Organizátora v rámci realizácie Súťaže, osoby 

zaisťujúce služby prevádzkovania činnosti Organizátora a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním činnosti Organizátora, ako 

aj subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov, ktorým Organizátor osobné údaje poskytol za účelom plnenia jeho 
zákonných povinností. Organizátor nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (t. j. krajiny mimo EÚ) alebo 
medzinárodnej organizácii.    

6. Osoba, ktorej osobné údaje Organizátor spracúva, má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo 
príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba má voči Organizátorovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na 
opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na 
prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže 
uplatniť kontaktovaním Organizátora písomne zaslaním listu na adresu sídla Organizátora, resp. e-mailovej správy na e-mailovú 
adresu Organizátora zverejnenú na internetovej stránke www.macingova.com.       

7. Organizátor prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. 
Organizátor za týmto účelom prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej 

podobe, najmä heslá, antivírový program, a pod., a zároveň prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len osoby poverené 
Organizátorom.       

 

VI. Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti Organizátora a Súťažiaceho neupravené týmito súťažnými podmienkami sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. S týmito súťažnými podmienkami prejavil Súťažiaci súhlas zaškrtnutím príslušného políčka v súťažnom formulári na internetovej 

stránke www.macingova.com v sekcii „Obrovská vianočná súťaž“.      
 

 

 

 

 

 


