Úplné znenie pravidiel marketingovej kampane „Získajte voucher na ďalší nákup na
Notine“ (ďalej len „Pravidlá“)
Zmyslom týchto Pravidiel je úplná úprava pravidiel marketingovej kampane „Získajte voucher
na ďalší nákup na Notine“ (ďalej len „Kampaň“).
Výňatky z týchto Pravidiel či skrátené pravidlá Kampane uvedené na reklamných a
propagačných materiáloch majú iba informatívny charakter a nie sú právne záväznými
pravidlami tejto Kampane.
I.

Organizátor Kampane

Organizátorom Kampane je Notino, s.r.o., IČO: 276 09 057, sídlom Londýnské náměstí 881/6,
Štýřice, 639 00 Brno (ďalej len „Organizátor“).
II.

Doba trvania Kampane

Kampaň prebieha od 13. 6. 2022 od 0:00:01 hod. do 3. 7. 2022 do 23:59:59 hod. (ďalej len
„Doba trvania Kampane“).
III. Podmienky účasti v Kampani, účel Kampane
1.

Zúčastniť Kampane sa môže každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie v Slovenskej
republike, ktorá splní tieto podmienky:
a) je držiteľom debetnej nebo kreditnej platobnej karty MasterCard (ďalej len „Platobná
karta“) a
b) počas Doby trvania Kampane v internetovom obchode, ktorý Organizátor
prevádzkuje pod doménou notino.sk a ďalej v mobilnej aplikácii „Notino – parfémy a
kozmetika“ dostupnej v App Store a v Google Play (ďalej len „E-shop“), objedná tovar
minimálne za 40 EUR vrátane DPH a počas Doby trvania Kampane za tento tovar
zaplatí Platobnou kartou.
(osoba spĺňajúca podmienky účasti v Kampani ďalej len „Účastník“)

2.

Do ceny tovaru podľa čl. III ods. 1 písm. b) týchto Pravidiel sa nezapočítava cena dopravy
a prípadných doplnkových služieb; na účely splnenia podmienok účasti v Kampani je
rozhodujúca iba cena tovaru.

3.

Platba za tovar prostredníctvom platobných aplikácií Apple Pay, Google Pay nie je platbou
za tovar prostredníctvom Platobnej karty; platbou prostredníctvom platobných aplikácií
nie sú splnené podmienky účasti v Kampani.

4.

Účelom Kampane je:
a) každému Účastníkovi poskytnúť voucher na ďalší nákup tovaru predávaného
Organizátorom v E-shope vo výške 10 EUR (ďalej len „Voucher A“) a
b) Účastníkov, ktorí okrem podmienok účasti v Kampani splnia podmienky podľa čl. IV
ods. 1 týchto Pravidiel, zaradiť do žrebovania o sady 12 ks poukazov v nominálnej
výške jedného poukazu 80 EUR na nákup tovaru v E-shope (jednotlivé poukazy ďalej
len „Poukaz“) (sada 12 ks Poukazov ďalej len „Voucher B“)
(Voucher A a Voucher B ďalej spoločne len „Vouchery“)
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5.

V prípade opakovaného splnenia všetkých podmienok pre účasť v Kampani bude Voucher
A Účastníkovi poskytnutý opakovane.

6.

Účastník nemá právo na poskytnutie viacerých Voucherov A za každý násobok, o ktorý
cena tovaru prekročí minimálnu cenu podľa čl. III ods. 1 písm. b) týchto Pravidiel.

IV. Žrebovanie o Vouchery B
1.

Účastník, ktorý počas Doby trvania Kampane vo svojom registrovanom zákazníckom účte
v E-shope uloží údaje o jeho Platobnej karte pre možné budúce využitie Platobnej karty
pri ďalšom nákupe tovaru v E-shope, bude zaradený do žrebovania o Vouchery B.

2.

Počas Kampane prebehnú celkom 3 žrebovania o Vouchery B, a to v týchto termínoch:
a) 20. 6. 2022 (ďalej len „Termín 1“),
b) 27. 6. 2022 (ďalej len „Termín 2“) a
c)

4. 7. 2022 (ďalej len „Termín 3“).

3.

Do žrebovania v Termíne 1 budú zaradení tí Účastníci, ktorí údaje o svojej Platobnej karte
v E-shope uložia najneskôr do 19. 6. 2022 23:59:59 hod. Do žrebovania v Termíne 2 budú
zaradení tí Účastníci, ktorí údaje o svojej Platobnej karte v E-shope uložia najneskôr do
26. 6. 2022 23:59:59 hod. Do žrebovania v Termíne 3 budú zaradení tí Účastníci, ktorí
údaje o svojej Platobnej karte v E-shope uložia najneskôr do 3. 7. 2022 23:59:59 hod. V
závislosti od dátumu uloženia údajov o Platobnej karte v E-shope môže byť Účastník
zaradený do všetkých troch žrebovaní o Vouchery B.

4.

Z Účastníkov zaradených do žrebovania o Vouchery B vyhrávajú tí, ktorí budú vyžrebovaní
náhodným výberom (ďalej len „Výhercovia“); v rámci žrebovania budú náhodným
výberom žrebované e-mailové adresy, ktoré Účastníci zadali pri objednávke tovaru v Eshope.

5.

V každom žrebovaní budú náhodným výberom vyžrebovaní 3 Výhercovia.

6.

V Kampani môže byť rozdaných až 9 Voucherov B, tj. až 9 sád 12 ks Poukazov.

V. Poskytnutie Voucherov
1.

Vouchery budú odovzdané v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailovej správy
zaslanej na e-mailovú adresu, ktorú Účastník, resp. Výherca, zadal pri objednávke tovaru
v E-shope.

2.

Voucher A bude Účastníkovi poskytnutý Organizátorom vo forme 1 (jedného) X miestneho
kódu, a to najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa splnenia podmienok účasti v Kampani.

3.

Voucher B bude Výhercovi poskytnutý Organizátorom vo forme 12 (dvanástich) X
miestnych kódov, a to najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uplynutia Doby
trvania Kampane.

4.

Voucher nebude poskytnutý v prípade, že fyzická osoba nesplní podmienky účasti v
Kampani, alebo pokiaľ Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na
spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z Účastníkov či inej
osoby, ktorá dopomohla danému Účastníkovi k splneniu podmienok pre získanie
Voucheru.

5.

V prípade, že z dôvodu absencie nevyhnutnej súčinnosti zo strany Účastníka nebude
možné Voucher Účastníkovi poskytnúť, Voucher prepadne v prospech Organizátora; v
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takom prípade Účastníkovi nevzniká právo požadovať akúkoľvek kompenzáciu zo strany
Organizátora.
VI. Uplatnenie Voucherov
1.

Účastník, resp. Výherca, je oprávnený uplatniť Voucher iba v E-shope, a to na akýkoľvek
tovar a služby, vrátane dopravy a doplnkových služieb, s výnimkou darčekových poukazov.
Voucher nemožno uplatniť v kamenných predajniach Organizátora.

2.

Výherca nie je povinný uplatniť celý Voucher B na jeden nákup tovaru, je podľa svojej
voľby oprávnený uplatňovať aj jednotlivé Poukazy.

3.

Pri uplatnení 1 (jedného) Voucheru A bude Účastníkovi poskytnutá zľava vo výške 10 EUR
z ceny ním vybraného tovaru (ďalej len „Zľava A“).

4.

Pri uplatnení 1 (jedného) Poukazu bude Účastníkovi poskytnutá zľava vo výške 80 EUR z
ceny ním vybraného tovaru (ďalej len „Zľava B“).
(Zľava A a Zľava B ďalej spoločne len „Zľavy“)

5.

Na jeden nákup je možné uplatniť iba jeden Voucher A. Na jeden nákup tovaru je možné
uplatniť viac Poukazov; v takom prípade bude na jeden nákup tovaru poskytnutá zľava vo
výške zodpovedajúcej súhrnnej nominálnej hodnote uplatnených Poukazov. Voucher A a
Poukaz nemožno uplatniť súčasne na jeden nákup tovaru.

6.

Voucher A je možné uplatniť aj na nákup tovaru v cene nižšej ako 10 EUR; v takom prípade
bude Zľava A poskytnutá iba vo výške zodpovedajúcej cene tovaru, pričom zostávajúca
hodnota Voucheru A prepadá a nebude už možné ju využiť na ďalší nákup tovaru v Eshope.

7.

Voucher B, resp. jednotlivé Poukazy, je možné uplatniť aj na nákup tovaru v cene nižšej
ako 80 EUR; ; v takom prípade bude Zľava B poskytnutá iba vo výške zodpovedajúcej cene
tovaru, pričom zostávajúca hodnota Voucheru B, resp. jednotlivých Poukazov, prepadá a
nebude už možné ju využiť na ďalší nákup tovaru v E-shope.

8.

Voucher A je možné uplatniť najneskôr do 31. 8. 2022.

9.

Voucher B, resp. jednotlivé Poukazy, je možné uplatniť najneskôr do 31. 8. 2023.

10. Účastník, resp. Výherca, je v rámci objednávky tovaru v E-shope, v ktorej uplatnil Voucher
A, resp. Poukaz, povinný zaplatiť Platobnou kartou.
11. Uplatnenie Voucherov, resp. Poukazov, a čerpanie Zliav je dobrovoľné; v prípade
neuplatnenia Voucherov v dobe platnosti podľa ods. 8 a ods. 9 tohto článku, Zľavy
prepadajú a Účastníci, resp. Výhercovia, nemajú právo na žiadnu kompenzáciu.
VII. Súhlas s Pravidlami, ochrana osobných údajov
1.

Účasťou v Kampani vyjadruje Účastník súhlas s Pravidlami Kampane a zaväzuje sa ich plne
dodržiavať.

2.

Osobné údaje Účastníkov budú spracované iba za účelom účasti v Kampani, odovzdania
Voucherov, poskytnutia Zliav, výkonu a obhajoby práv a právnych nárokov Organizátora,
a prípadne na ďalšie účely, pokiaľ k nim Organizátor získa zodpovedajúci právny titul pre
spracovanie, o čom bude Účastník vždy informovaný.

3.

Spracovanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je založené na právnom titule
podľa článku 6 ods. 1. písm. b) a f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
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2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe
týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).
4.

Ak udelí Účastník tiež samostatný súhlas so spracovaním osobných údajov, jeho kontaktné
údaje budú spracované za účelom marketingovej komunikácie, tj. pre ponúkanie obchodu
a služieb a prieskumu trhu, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách,
výrobkoch a iných aktivitách, a to počas záujmu Účastníka o zasielanie takýchto oznámení.
Právnym titulom v takom prípade je súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

5.

Osobné údaje budú za vyššie špecifikovanými účelmi spracúvané iba Organizátorom.

6.

Spracovávané budú nasledujúce osobné údaje:
a) Pre účasť v Kampani, poskytnutie Voucherov a Zliav vykonáva spracovanie v
postavení prevádzkovateľa Organizátor a spracováva: číslo platobnej karty; základné
identifikačné a kontaktné údaje Účastníka (napr. e-mailová adresa, korešpondenčná
adresa); prípadne ďalšie osobné údaje pre overenie súladu s Pravidlami;
b) Pre marketingovú komunikáciu: e-mailová adresa Účastníka.

7.

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín ani poskytnuté medzinárodným
organizáciám.

8.

Kategórie možných príjemcov osobných údajov: Organizátor a osoby poskytujúce
poradenstvo a služby Organizátorovi.

9.

Účastník berie na vedomie, že má práva vyplývajúce z GDPR, právo požadovať od
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ich opravu alebo výmaz („právo byť
zabudnutý“), právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (ak sa spracováva na
základe súhlasu), právo na obmedzenie spracovania, právo na prenositeľnosť týchto
údajov a právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

10. Účastník má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú
spracovávané na základe oprávneného záujmu.
11. Účastník spravidla neposkytuje žiadne nové osobné údaje, pretože údaje sú spracovávané
prevádzkovateľom v rámci iných účelov na spracovanie odlišných od tejto Kampane, ktoré
sú ale vzájomne zlučiteľné.
12. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k
profilovaniu.
13. Osobné údaje budú spracovávané vždy po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie
vyššie uvedených účelov spracovania, s prihliadnutím na požiadavky na archivačné doby
pre uchovávanie údajov ustanovené právnymi predpismi.
VIII. Spoločné ustanovenia
1.

Vouchery nemožno vyplatiť v hotovosti, prípadne ich vymeniť za iné plnenie. Organizátor
si vyhradzuje právo nahradiť deklarované Vouchery inými benefitmi obdobného typu a
zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky Kampane.

2.

Účasť v Kampani, Vouchery, ani Zľavy nie je možné vymáhať právnou cestou alebo
požadovať alternatívne plnenie.

3.

Organizátor nezodpovedá za vady Voucherov ani Zliav ani nenesie akúkoľvek
zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom v súvislosti s užívaním
(realizáciou) Zliav. Reklamácia Voucherov a Zliav je vylúčená. Organizátor neposkytuje
záruku na Vouchery ani Zľavy.
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4.

Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť z Kampane tých Účastníkov, ktorí porušili tieto
Pravidlá, ďalej potom Účastníkov, ktorí v rámci Kampane konajú nekalým či podvodným
spôsobom a pod. Účastníci, ktorí boli vyradení z Kampane podľa tohto odseku nemajú
nárok na žiadnu náhradu.

5.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Pravidlá či Kampaň zrušiť, a to
bez udania dôvodu a bez stanovenia náhrady; zmena Pravidiel či zrušenie Kampane je
účinná okamihom zverejnenia na internetových stránkach notino.sk/Mastercard.

6.

Úplné Pravidlá Kampane a ďalšie informácie o Kampani sú počas Doby trvania Kampane
k dispozícii na internetových stránkach notino.sk/mastercard.

7.

Účasťou v Kampani vyhlasujete, že ste sa oboznámili so Zásadami spracovania osobných
údajov. Notino je oprávnené spracovať Vaše údaje za účelom realizácie spotrebiteľskej
súťaže. Osobné údaje budú spracované po dobu 1 roka. Proti tomuto spracovaniu môžete
podať námietku.“ Odkazy na zásady sú: https://www.notino.sk/ochrana-osobnychudajov/
Notino, s.r.o.
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