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ŠTATÚT A ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE 
„Daj si niečo malé, vyhraj niečo veľké“ 

Tento štatút upravuje pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom „Daj si niečo malé, vyhraj niečo veľké“ (ďalej 
iba „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu ku 
spotrebiteľom.  

1. Organizátor  
o Organizátorom súťaže je spoločnosť TAURIS a.s. (ďalej iba „Organizátor“) so sídlom Potravinárska 6, 

979 01 Rimavská Sobota. 

2. Trvanie súťaže  
o Súťaž prebieha v období od 14. 03. 2022 00:00:00 hod. do 30.04.2022 23:59:59 hod. na území 

Slovenskej republiky. 

3. Kto sa môže zúčastniť súťaže  
o Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, 

s výnimkou osôb uvedených v bode 11. tohto Štatútu, (ďalej iba ako „Súťažiaci“) a ktorá súhlasí s 
pravidlami súťaže a s týmto štatútu. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. 

o Podmienkou súťaže je, že súťažiaci súhlasí, že v prípade jeho výhry, organizátor na webovej stránke 
https://www.sutazetauris.sk/ zverejní jeho meno a iniciálku priezviska. 

4. Výrobky v súťaži  
o Súťaž sa vzťahuje na produkty značky ZIPSER od spoločnosti TAURIS, a. s.: Zipser šunka Originál, 150 

g; Zipser šunka Originál, 100 g; Zipser saláma Originál, 75 g; Zipser saláma Originál, 300 g; Zipser 
párky Originál, 150 g; Zipser párky Originál, 500 g a tiež voľne balené Zipser saláma Originál, Zipser 
šunka Originál, Zipser párky Originál. 

 
Príklad umiestnenia súťažnej dolepky na výrobkoch ZIPSER od spoločnosti TAURIS 

 

5. Postup súťaže  
o Súťažiaci sa zapojí do súťaže zakúpením minimálne 2 ks výrobkov značky Zipser od spoločnosti 

Tauris, a. s. na jednom pokladničnom doklade a následným zaregistrovaním sa a zaevidovaním 
pokladničného dokladu na webovej stránke www.sutazetauris.sk. 

o Súťažné pokladničné doklady/faktúry je potrebné uschovať pre následnú kontrolu, ktorá prebehne 
u vyžrebovaných výhercov.  

o Ak z pokladničného dokladu nie je jasné, že bol zakúpený niektorý zo Zipser výrobkov (na 
pokladničnom doklade nie je uvedený celý názov zakúpeného produktu aj s príznakom Zipser), 
prosíme o uchovanie obalu výrobku/etikety pre následnú kontrolu. Vyžrebované pokladničné doklady, 
na ktorých nebude identifikovateľný výrobok Zipser a vyžrebovaný súťažiaci nedoloží po výzve obal 
zakúpeného výrobku, strácajú nárok na výhru. 

o Vytvorenie konta a registrácia údajov pomocou web stránky www.sutazetauris.sk.   
▪ Súťažiaci si na web stránke www.sutazetauris.sk vytvorí osobné konto zadaním potrebných 

údajov Meno, Priezvisko, Email, Heslo. 
▪ Pre vytvorenie svojho konta musí súťažiaci zaškrtnúť polia „Oboznámil som sa a súhlasím 

s pravidlami súťaže“ a „Oboznámil som sa so zásadami ochrany osobným údajov“. Zaškrtnutím 
týchto polí dáva súhlas s pravidlami súťaže a so spracúvaním osobných údajov. 

▪ Na zadaný email príde súťažiacemu potvrdenie o vytvorení konta. 

https://www.sutazetauris.sk/
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▪ Po úspešnom vytvorení konta a následnom prihlásení sa, môže súťažiaci zaregistrovať 
pokladničný doklad z nákupu/faktúru. 

▪ Pokladničný doklad/faktúru stačí odfotiť alebo oscanovať a nahrať ho na web stránku 
www.sutazetauris.sk alebo zadať KP kód z pokladničného bloku do súťažného formulára na 
webe www.sutazetauris.sk. Kliknutím na „Zaregistrovať bloček“ sa automaticky doklad nahrá 
do systému. 

▪ Súťažiaci má vďaka potvrdzovacím e-mailom, ktoré automaticky prídu na email súťažiaceho 
po zaregistrovaní bločku z nákupu na webovej stránke súťaže, kompletný prehľad o svojich 
súťažných dokladoch; už zaregistrované pokladničné doklady si môže prezrieť aj vo svojom 
konte priamo na webe www.sutazetauris.sk.  

6. Výhry a žrebovanie  

Výhry: 

▪ 1x Cestný skúter v hodnote 3 799 € bez DPH 
▪ 2x Retro chladnička v hodnote 380 € bez DPH 
▪ 2x Retro rádio v hodnote 100 € bez DPH 
▪ 4x Hotdogovač v hodnote 40 € bez DPH 
▪ 4x Hriankovač v hodnote 45 € bez DPH 
▪ 32x Smaltovaný hrniec v hodnote 20 € bez DPH 
▪ 40x Zástera Zipser v hodnote 7 € bez DPH 
▪ 40x Kuchynská rukavica v hodnote 5 € bez DPH 
▪ 40x Produkty v hodnote 20 € bez DPH 
▪ 20x Produkty Zipser v hodnote 10 € bez DPH 

o Žrebovanie prebehne 02.05.2022 
o Do žrebovania budú zaradení iba súťažiaci, ktorí splnili všetky podmienky Štatútu súťaže. 
o Vyžrebovaní výhercovia budú o výhre kontaktovaní do 7 pracovných dní od vyžrebovania e-mailom. 
o Výherca je povinný si účtenku/faktúru uschovať, môže byť požiadaný o zaslanie tohto dokladu poštou 

na adresu TAURIS, a.s., Potravinárska 6, P.O.BOX 174, 979 01 Rimavská Sobota alebo na emailovú 
adresu sutaze@tauris.sk. Ak bude súťažiaci vyzvaný, z akéhokoľvek dôvodu, aby preukázal súťažný 
doklad a nedoloží ho, bude zo súťaže vyradený. 

o Pokladničný doklad/faktúru musí výherca zaslať najneskôr do 5 pracovných dní od oznámenia o výhre 
(rozhoduje dátum pečiatky na obálke alebo dátum doručenia emailu s výzvou o zaslanie). 

o Výhercovia budú zverejnení na webovej stránke www.sutazetauris.sk najneskôr do 14 pracovných dní 
od vyžrebovania. 

o Pre doručenie výhry je Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami povinný uviesť Organizátorovi svoje 
kompletné kontaktné údaje pre skontaktovanie. Už zadané kontaktné údaje je možné zmeniť zaslaním 
nových kontaktných údajov na emailovú adresu sutaze@tauris.sk, a to do 7 dní od oznámenia o výhre. 

o V prípade, že výherca nesplní podmienky súťaže alebo podmienky kontroly, výhra prepadáva 
v prospech „Organizátora“. 

 

1. Ďalšie podmienky súťaže  

o Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane s každým ďalším/novým nákupom súťažných produktov 
a zadaním nových údajov z pokladničného dokladu/faktúry na webovej stránke súťaže 
www.sutazetauris.sk. Opakové použitie jedného bločku/faktúry sa bude považovať za porušenie 
pravidiel súťaže. 

o Viacnásobná účasť je možná, ale vždy iba s novým súťažným nákupom (t. j. pri ďalšom nákupe 
minimálne 2 súťažných výrobkov na novej súťažnej účtenke/faktúre) a zakaždým pri riadnom splnení 
podmienok účasti. To znamená, že súťažný nákup je vždy dokumentovaný jedinou účtenkou/faktúrou 
a zároveň jedna účtenka/faktúra môže dokumentovať iba jeden súťažný nákup. Aj keď je na jednej 
súťažnej účtenke/faktúre zaznamenaný nákup výrobkov vo vyššom množstve ako 2 ks/2 položky (napr. 

http://www.sutazetauris.sk/
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4 ks/4 položky), daná súťažná účtenka/faktúra oprávňuje súťažiaceho iba na jednu súťažnú registráciu, 
resp. možno ju použiť v súťaži iba jedenkrát. 

o E-mail, ktorý použil súťažiaci pri registrovaní nákupného dokladu na webovej stránke súťaže sa zo 
strany organizátora považuje za email súťažiaceho. Počas žrebovania súťaže teda môže jeden konkrétny 
súťažiaci vyhrať s jednou e-mailovou adresou iba jedenkrát. 

o Účastník súťaže bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla 
účastníkovi vzniknúť, v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na 
spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým 
dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. 

o Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti na súťaži a v prípade sporu posúdiť a s 
konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor má právo vylúčiť 
ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez 
náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky voči 
priebehu súťaže možno organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu Organizátora, uvedenú v 
týchto pravidlách počas trvania súťaže a do 20 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané 
neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie organizátora o námietke je konečné. 

2. Oznámenie a odovzdanie výhier  

o Pre oznámenie výhier bude použitý email, s ktorým sa spotrebiteľ zapojil do súťaže. 
o Výherca výhry bude mailovo kontaktovaný pre dohodnutie ďalších detailov jej prevzatia. 
o Výhra bude výhercovi odovzdaná najneskôr 30 pracovných dní od žrebovania Organizátorom. 
o Organizátor môže podmienky odovzdania výhier kedykoľvek zmeniť. 
o Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami súhlasí s tým, že prevzatie výhry potvrdí podpísaním preberacieho 

protokolu. Odmietnutie podpísania preberacieho protokolu znamená stratu nároku na výhru. V prípade 
zaslania výhier poštou, ako doklad o prevzatí bude slúžiť doručovací lístok. 

o Výherca nemá nárok na inú výhru od Organizátora, než je uvedené vyššie, či na iné protiplnenie, a to 
ani finančné, zodpovedajúce hodnote výhry. 

o Organizátor nezodpovedá za výhry, dodávané tretími stranami. Podmienky využitia výhier sa riadia 
podmienkami ich dodávateľov, ktorí taktiež vybavujú prípadné reklamácie a nesú plnú zodpovednosť 
za plnenie poskytnuté v rámci výhry. 

3. Propagácia súťaže  

o Zverejnenie a propagácia súťaže bude prebiehať formou vybraných POS materiálov v predajniach 
a pomocou promočnej web stránky. Kompletný štatút súťaže a výhercovia súťaže budú uverejnení na 
stránke www.sutazetauris.sk. 

7. Pravidlá ochrany osobných údajov  
▪ Zapojením sa do súťaže prostredníctvom vytvorenia konta na stránke www.sutaretauris.sk  

a zaškrtnutím políčka „Oboznámil som sa a súhlasím s pravidlami súťaže“ a „Oboznámil som sa so 
zásadami ochrany osobným údajov“ súťažiaci dáva svoj výslovný súhlas na spracúvanie osobných 
údajov ako dotknutá osoba v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto Štatúte a podľa Článku 6 
odseku 1, písmena a) Nariadenia GDPR, prevádzkovateľovi  (Organizátorovi):  

▪ o spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email, 
▪ s prípadným zverejnením jeho osobných údajov na webovej stránke www.sutazetauris.sk v 

rozsahu meno, iniciálka priezviska a mesto (obec) na výhernej listine, 
▪ so zasielaním informačných SMS a emailov týkajúcich sa spotrebiteľských súťaží 
▪ s využívaním dát získaných zo súborov cookies z webovej stránky súťaže www.sutazetauris.sk  

▪ Osobné údaje výhercov, nevyhnutné pre doručenie ceny, budú spracúvané podľa Článku 6 odseku 1, 
písmena b) Nariadenia GDPR. 

▪ Osobné údaje účastníkov súťaže budú spracúvané len pre potreby spotrebiteľských súťaží maximálne 
2 roky od skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje nebudú používané na iné 
marketingové účely. 

▪ Osobné údaje výhercov, ktorí prijali výhru, budú spracúvané 10 rokov. 
▪ Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne 

odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, 

http://www.sutazetauris.sk/
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t.j. doručením e-mailu na adresu: sutaze@tauris.sk.  Odvolaním svojho súhlasu pred odovzdaním 
výhry však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.  

Práva súťažiaceho pri spracúvaní osobných údajov  
Účastníci súťaže majú podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona 
č. 18/2018 Z .z. ako dotknuté osoby nasledovné práva: 

a) od organizátora súťaže požadovať prístup k svojim osobným údajom. Na základe písomnej 
žiadosti organizátor súťaže poskytne informáciu ktoré osobné údaje sú spracúvané, za akým 
účelom, komu boli osobné údaje poskytnuté a aká je predpokladaná doba uchovávania 
osobných údajov.  

b) požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, prípadne ich doplnenie, ak sú neúplné.  

c) požadovať výmaz osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účel, pre ktoré boli pôvodne 
získané alebo spracúvané. 

d) požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov. Na základe písomnej žiadosti je možné 
organizátora súťaže požiadať, aby obmedzil spracúvanie osobných údajov ak nie sú správne, 
alebo ich spracúvanie je nezákonné, alebo ak ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie 
alebo obhajovanie právnych nárokov.  

e) na prenosnosť Vašich osobných údajov - ak je to technicky možné, môžete požadovať, aby Vám 
spoločnosť v elektronickej podobe poskytla tie Vaše osobné údaje pre spracúvanie ktorých ste 
poskytli súhlas.  

f) udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým ste ho spoločnosti udelili. V 
takom prípade nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracúvané a spoločnosť ich v súlade s 
požiadavkami GDPR a zákona o ochrane osobných údajov vymaže. Odvolanie súhlasu nemá 
vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.  

g) V prípade, že sa domnievate, že v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov boli 
porušené Vaše práva, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. 02 323 132 14, 
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.  

Pre využitie vyššie uvedených práv je nutné aby ste zaslali žiadosť na adresu uvedenú v bode 1. 

KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV  
▪ Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na 

prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: 
sutaze@tauris.sk  

▪ Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje 
odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu 
sutaze@tauris.sk. Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži. 

11. Osobitné ustanovenia súťaže  
o Zamestnanci Organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka v 

platnom znení, sú z účasti v súťaži vylúčení. 
o V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba 

jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora súťaže. V prípade, ak takáto osoba 
už výhru prevzala je povinná túto výhru Organizátorovi bezodkladne vrátiť. V prípade ak to nie je 
možné nahradiť Organizátorovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry. 

o Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované Výhry Výhrami obdobného typu 
a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania Výhier, a to najmä v prípade, ak Výhry 
nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť Výhercom odovzdané v súlade s týmito 
pravidlami. 

o Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté Výhry prepadajú Organizátorovi. 
o Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v 

súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. 
o Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu 

požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Organizátor 
súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie, či iné protiplnenie v hodnote 
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výhry. Výhra bude výhercom odovzdaná tak ako je popísané v tomto Štatúte. Organizátor súťaže 
nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. 

o Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže, či akýchkoľvek 
nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora súťaže. 

Všeobecné podmienky  
o Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane s každým ďalším nákupom súťažných produktov a 

zadaním nových údajov z pokladničného dokladu na webovej stránke súťaže www.sutazetauris.sk  
o Každý súťažiaci zapojením do súťaže zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto štatútom 

a úplnými pravidlami spotrebiteľskej súťaže „Daj si niečo malé, vyhraj niečo veľké“. 
o V celom rozsahu s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
o Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu 

posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojené. Organizátor má 
právo vylúčiť, ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže, v prípade, ak by takýto účastník porušoval 
pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným 
jednaním, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Organizátora, alebo bol z týchto činností 
dôvodne podozrivý a to bez náhrady nákladov či škody, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. 
Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné Organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu 
TAURIS, a.s., Potravinárska 6, P.O.BOX 174, 979 01 Rimavská Sobota do 3 pracovných dní od 
ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané v úvahu. Rozhodnutie Organizátora o 
námietke je konečné. Prípadné ďalšie informácie získa každý súťažiaci na emailovej adrese 
sutaze@tauris.sk 

 

V Rimavskej Sobote, dňa 10. 03. 2022 

 

http://www.sutazetauris.sk/

