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PRAVIDLÁ A PODMIENKY SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE 
NORTHFINDER 2018 – 4 TÝŽDNE S NORTHFINDER 

 
I. ORGANIZÁTORI SÚŤAŽE  

 
Spoločnosť NORTHFINDER, a. s., so sídlom Levická  7,  949 01  Nitra, IČO: 35 933 
011, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.  
10297/N 

 
a  
 
spoločnosť NORTHFINDER, s.r.o., so sídlom Kaštanová 489/34, 
BrněnskéIvanovice, 620 00 Brno, IČO: 25587579, vedená Krajským Súdom v Brne 
pod sp. zn. C36164 

 
(ďalej len ako „Organizátori súťaže“). 
 

II. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE 
 

Súťaž sa bude konať  v termíne od od 01.10.2018 (00:00:00) do 31.10.2018 
(23:59:59). Po uplynutí termínu konania súťaže sa všetky propagačné materiály, 
ktoré sa vzťahujú k spotrebiteľskej súťaži stávajú neplatnými. Spotrebiteľská súťaž sa 
vzťahuje tak na územie Slovenskej ako aj Českej republiky. 
 

III. ÚČASŤ A POMDIENKY SÚŤAŽE 
 

Súťaž prebieha spoločne na území Českej aj Slovenskej republiky (ďalej len ako 
„miesto konania súťaže“), a to v súlade s nižšie uvedenými podmienkami súťaže.  
Tieto pravidlá upravujú časť súťaže vo vzťahu k spotrebiteľovi na území Slovenskej 
republiky. 
 
Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba – spotrebiteľ (ďalej len ako „spotrebiteľ“ 
alebo „súťažiaci“), starší ako 18 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej 
alebo Českej republiky a plne spôsobilý na právne úkony alebo zastúpený zákonným 
zástupcom.  
 
Spotrebiteľ sa do súťaže môže zapojiť nasledovným spôsobom: 
 

- v čase konania súťaže, tj. od 1. 10. 2018 (00:00:00) do 31. 10. 2018 
(23:59:59), zakúpi aspoň jeden výrobok značky NORTHFINDER na území 
Slovenskej alebo Českej republiky u vybraných predajcov, ktorých zoznam je 
umiestnený na internetovej stránke www.northfinder.com/sutaz, za každý 
takýto nákup získa súťažný kupón s unikátnym 10-miestnym kódom (ďalej len 
ako „číselný kód“), ktorý si spolu s dokladom o súťažnom nákupe uchová; 
 

- zaregistruje sa do súťaže prostredníctvom on-line registrácie umiestnenej na 
internetovej stránke www.northfinder.com/sutaz, pričom registrácia bude 
prebiehať od 01. 10. 2018 (00:00:00) do 05.11.2018 (23:59:59), v rámci ktorej 
uvedie získaný číselný kód. Súťažiaci sa riadne zaregistruje vyplnením 
správnych, pravdivých a všetkých požadovaných údajov a udelením 
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potrebných súhlasov. (Bez súhlasu s pravidlami a spracovaním osobných 
údajov na účely súťaže, registrácia neprebehne); 

 

- súťažiaci sa môže do súťaže registrovať aj opakovane vždy však s novým 
súťažným výrobkom, resp. s novým číselným kódom, počet registrácií je 
obmedzený len počtom oprávnene získaných súťažných kupónov 
s jedinečným číselným kódom. 
 

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Organizátorov, zamestnanci obchodných 
partnerov Organizátorov alebo zamestnanci agentúr spolupracujúcich 
s Organizátormi. 
 
Súťažiaci je povinný uschovať si všetky súťažné obaly obsahujúce príslušný súťažný 
kód,s ktorým sa zapojil so súťaže a všetky doklady o uskutočnení súťažných 
nákupov súťažných výrobkov, s ktorými sa zúčastnil súťaže, a to po celú dobu 
konania a vyhodnotenia súťaže. 
 
Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že na preukázanie súťažného nákupu 
splňujúce podmienky týchto pravidiel možno použiť iba originály účteniek o zaplatení 
z elektronickej pokladnice, z ktorých bude jednoznačne vyplývať uskutočnenie 
príslušného nákupu (miesto nákupu, dátum a čas nákupu, menný zoznam položiek). 
V prípade, že elektronická pokladnica neuvedie vypísané názvy výrobkov, je nutné 
na preukázanie súťažného nákupu doložiť spoločne s touto účtenkou aj predavačom 
ručne vypísaný originálny doklad s vypísaným názvom všetkých zakúpených 
súťažných výrobkov a pečiatkou danej predajne. 
 

IV. VÝHRA A URČENIE VÝHERCOV 
 

VÝHRY 
 

kolo CENY Registrácia  Zlosovanie 

1. kolo 20x zimnábunda NORTHFINDER 
ZIG/ZAG v hodnote 139 € 

1.10.(00:00:00) – 10.10.2018 
(23:59:59) 

11.10.2018  

2. kolo 16x lyž. bunda od NORTHFINDER  
SAMUEL/AVIANA v hodnote 189 
€/kus, 4x poukaz na víkendovú 
lyžovačku v Alpách v hodnote 900 €  

1.10. (00:00:00) – 17.10.2018 
(23:59:59) 

18.10.2018  

3. kolo 2x poukaz na expedíciu 
do Škandinávie pre 2 osoby, 19 dní 
od  BUBO v hodnote  1876 €; 18x 
nohavice od NORTHFINDER 
v hodnote 75 €/kus 

1.10. (00:00:00)  – 24.10.2018 
(23:59:59) 

25.10.2018  

4. kolo 20x akčná kamera GoProHERO 
v hodnote 180 € 

1.10. (00:00:00) - 5.11. 
(23:59:59)) 

6.11.2018  

*Organizátor súťaže môže poskytnúť výhercovi v prípade výhry v podobe oblečenia 
možnosť výberu vhodnej veľkosti v rámci určeného modelu, ale výlučne za 
predpokladu skladovej dostupnosti.  
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URČENIE VÝHERCOV 
 
Výhercovia v spotrebiteľskej súťaži budú určení v jednotlivých zlosovaniach, 
vykonaných elektronickým systémom, a to náhodným výberom poradového čísla 
registrácie, ktoré je rovnaké pre jeden číselný kód počas celej súťaže.Každý 
zaregistrovaný číselný kód môže byť vylosovanýv rámci jedného zlosovania iba raz. 
Každý zaregistrovaný číselný kód môže byť však vylosovaný opakovane v rámci 
všetkých nasledujúcich zlosovaní. Zo všetkých platne zaregistrovaných kódov budú 
náhodne vybraní postupne výhercovia 80 výhier. 
 
Náhodný výber výhercov bude prebiehať v týchto termínoch –  
 

1. Zlosovanie 11.10.2018 z databázy registrovaných od 1.10.(00:00:00) do 
10.10.2018 (23:59:59) náhodným výberom 20 výhercov (20x zimná bunda) 
a 10 náhradných výhercov v poradí. 

2. Zlosovanie18.10.2018 z databázy registrovaných od 1.10.(00:00:00) do 
17.10.2018 (23:59:59) náhodným výberom 20 výhercov (4x poukaz na 
víkendový lyžiarsky pobyt v Alpách na 3 noci, pre 2 osoby a 16x 
lyžiarskabunda) a 10 náhradných výhercov v poradí. 

3. Zlosovanie 25.10.2018 z databázy registrovaných od 1.10.(00:00:00) do 
24.10.2018 (23:59:59) náhodným výberom 20 výhercov (2x 
dovolenkovýpoukaz agentúry BUBO a 18 nohavíc) a 10 náhradných výhercov 
v poradí. 

4. Zlosovanie 06.11.2018 z databázy registrovaných od 1.10.(00:00:00) do 
31.10.2018 (23:59:59) náhodným výberom 20 výhercov (20x kamera)  a 10 
náhradných výhercov v poradí. 

 
V prípade, že bude do súťaže vložených menej súťažných kódov vyhovujúcich 
podmienkam súťaže, než je pre súťaž pridelených výhier v súťaži alebo podmienky 
pre zaradenie do súťaže nesplní dostatočný počet súťažiacich, nerozdané výhry 
prepadnú organizátorom súťaže, ktorí sú oprávnení rozhodnúť o ich ďalšom použití.  
 
Výhercovi, ktorý nesplní pravidlá súťaže, nebude vydaná výhra. 
 
INFORMOVANIE VÝHERCOV A DORUČENIE VÝHIER  
 
Výhercovia výhier budú kontaktovaní v pracovných dňoch e-mailom v čase od 8:00 
do 17:00 v termíne: 
 
od 11.10. a 12.10. 2018 (v prípade zlosovania dňa 11.10.2018), 
potom od 18.10. do 19.10.2018 (v prípade zlosovania dňa 18.10.2018), 
potom od 25.10. do 26.10.2018 (v prípade zlosovania dňa 25.10.2018), 
následne od 6.11. do 7.11.2018 (v prípade zlosovania dňa 6.11.2018), 
 
a to prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej pri registrácii. Pokiaľ sa 
organizátorovi nepodarí spojiť sa s výhercom alebo tento výhru neprijme alebo 
výherca neodpovie včas, neuvedie doručovaciu adresu ani do nasledujúceho 
pondelka do 12:00 hod, bude oslovený náhradný výherca v poradí, a to rovnakým 
spôsobom s povinnosťou vyjadriť sa k prevzatiu výhry najneskôr do 48 hodín po 
zaslaní e-mailu organizátorom na jeho e-mailovú adresu. 
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Organizátor môže požiadať výhercu o predloženie dokladu o súťažnom nákupe 
a predloženie súťažného kupónu s kódom na osobnom stretnutí ako aj o jeho 
zaslanie formou elektronickej kópie – scanu.  
Neposkytnutím týchto kontrolných dokladov, výherca stráca nárok na výhru, a táto 
prepadáva v prospech organizátora. 
 
DORUČOVANIE VYHIER 
 
Výhercovi oblečenia NORTHFINDER budú výhry zasielané prioritne na ním uvedenú 
doručovaciu adresu kuriérskou službou. Ak sa takáto zásielka vráti odosielateľovi ako 
nedoručená/neprebratá adresátom, výherca stráca nárok na svoju výhru a táto 
prepadáva v prospech organizátora. 
 
S výhercami ostatných cien môže byť dohodnuté aj osobné prevzatie výhry v mieste, 
kde má spoločnosť svoju pobočku alebo štandardne prostredníctvom doručenia na 
ním uvedenú doručovaciu adresu kuriérskou službou. Ak sa osobné prebratie ceny 
neuskutoční z dôvodu na strane výhercu najneskôr do 15. 11. 2018,  výherca stráca 
nárok na svoju výhru a táto prepadáva v prospech organizátora. 
 
 

V. POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z VÝHRY  
 
Výhry zo súťaže v hodnote prevyšujúcej 350 € sú predmetom dane z príjmov 
fyzických osôb v zmysle § 8 odsek 1 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v 
znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať 
podľa tohto zákona. Zároveň takéto výhry v zmysle §10b Zákona č.580/2004 o 
zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov predstavujú príjem, ktorý vstupuje 
do vymeriavacieho základu pre výpočet zdravotného poistenia, a ktorý je potrebné 
vysporiadať v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. V prípade hodnoty výhry 
vyššej ako 350 € za výhru, Organizátori budú o uvedenej skutočnosti Účastníka 
informovať.  
 

VI. REKLAMÁCIA VÝHIER  
 
Reklamovať akékoľvek vady, chyby na predmete výhry nie je možné.  
 

VII. PRÁVO ORGANIZÁTORA NA ZMENY  
 

Organizátor si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a 
podmienky počas jej trvania, a to bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. Takéto 
rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na internetovej stránke: 
www.northfinder.com a www.northfinder.com/sutaz. 
 

http://www.northfinder.com/
http://www.northfinder.com/sutaz
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VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY  
 
Organizátor súťaže nezodpovedá súťažiacim za škody vzniknuté v dôsledku 
poskytnutia nesprávnych, neúplných, neaktuálnych údajov zo strany súťažiaceho, 
alebo neprevzatím výhry vylosovaným výhercom. Organizátor nehradí súťažiacim 
žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou na súťaži alebo s výhrou v 
súťaži.  
 

IX. VYMÁHANIE ÚČASTI  
 
Vymáhanie účasti alebo výhry v súťaži súdnou cestou je vylúčené, rovnako ako 
vyplatenie výhier v hotovosti, či ich výmena za výhry iné.  
 

X. OSOBITNÉ USTANOVENIA  
 
Súťažiaci bude vylúčený v prípade, ak Organizátorisúťaže zistia, alebo budú mať 
oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany 
niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k 
získaniu výhry, prípadne konania v rozpore s podmienkami tejto súťaže. 
 
 

XI. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov v rámci registrácie do 
spotrebiteľskej súťaže súhlasíte so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom 
spoločnosťou NORTHFINDER, a. s., so sídlom Levická 7, 949 01  Nitra, IČO: 35 933 
011, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.  
10297/N (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť 
spracovanie a ochranu vašich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len 
„nariadenie“) a zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), 
a to nasledovne: 
 
TOTOŽNOSŤ / KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:  
 
Účel spracúvania osobných údajov: účasť v spotrebiteľskej súťaži Northfider 2018 
– 4 týždne s Northfinder. 
 
Právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a/ nariadenia, 
§ 13 ods. 1 písm. a/ zákona  
 
Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo, e-
mail, IP adresa pri prihlasovaní. 
 
Doba uchovania osobných údajov: vaše osobné údaje budú uchovávané 
výlučnepo dobu nevyhnutnú k zabezpečeniu riadneho fungovania a realizácie 
spotrebiteľskej súťaže Northfinder 2018 – 4 týždne s Northfinder, a to najneskôr do 
31.12.2018. 
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Poskytnutie vašich osobných údajov je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná na účasť 
v spotrebiteľskej súťaži a vy ako dotknutá osoba ste povinný poskytnúť osobné údaje 
prevádzkovateľovi v opačnom prípade registráciu do súťaže nie je možné vykonať, 
pretože zo strany prevádzkovateľa nie je možné v prípade výhry identifikovať 
dotknutú osobu ako výhercu a nie je možné jej ani odovzdať/doručiť výhru v 
súvislosti s jej účasťou na uvedenej súťaži.  
 
V zmysle čl. 15 a nasl. Nariadenia máte vy ako dotknutá osoba vo vzťahu 
k nakladaniu s vašimi osobnými údajmi nasledujúce práva: 

Právo na prístup k údajom 

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v 
prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké 
údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, 
či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať. 

Právo na opravu 

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, 
môžete využiť toto právo požiadať nás o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o 
vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa 
napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, 
ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý. 

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) 

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v 
prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky: 

 údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, 

 odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie 
neexistuje iný právny základ, 

 namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných 
údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú 
oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom 
priameho marketingu, 

 osobné údaje sa spracúvali nezákonne.  

V prípade, ak by boli vaše osobné údaje zverejnené a vy si u nás uplatníte právo na 
vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme 
informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na 
vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na vaše osobné údaje, ak to bude 
technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie 
týchto opatrení.  

Právo na obmedzenie spracúvania 

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto 
prípadoch:  

 ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, 
než sa overí správnosť týchto osobných údajov, 
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 spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto 
vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania, 

 už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú 
potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania 
vašich právnych nárokov, 

 v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby 
overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú 
nad vašimi oprávnenými záujmami. 

Právo na prenosnosť údajov 

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a 
spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne 
používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, 
preto ak je to technicky možné, prenesieme na vašu žiadosť vaše osobné údaje 
priamo k vami zvolenému prevádzkovateľovi. 

Právo namietať 

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvanie 
vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného 
záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom 
oprávnenom záujme. 

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa tieto 
spracúvajú na účely priameho marketingu. 

Ako si môžete svoje práva  uplatniť? 
 
Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na 
naše kontaktné údaje uvedené nižšie v časti „Ako nás môžete kontaktovať?“ 
 
Prosím uveďte vo vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne 
adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné 
vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili 
vašu totožnosť a neposkytli vaše osobné údaje neoprávnenej osobe. 
 
Ako nás môžete kontaktovať? 
 
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete 
nás skontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, pošlite prosím 
e-mail na info@northfinder.com, alebo prostredníctvom pošty na adresu: 
NORTHFINDER, a. s., so sídlom Levická  7,  949 01  Nitra. 
 
Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame 
vaše údaje nezákonne, môžete sa sťažovať na dozorný orgán ktorým je Úrad na 
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom 
orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho 
oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk. 
 

http://www.dataprotection.gov.sk/

