Pravidlá akcie „Zažite úžasný svet Ferrari“ (ďalej len „akcia“)
(ďalej len „pravidlá“)
1

Termín a miesto konania akcie

Akcia prebieha v termíne od 7.10.2019 do 1.12.2019 vrátane (ďalej len „čas konania akcie“) v sieti čerpacích
staníc Shell na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania akcie“). Akciu organizuje spoločnosť
SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 6000/B (ďalej ako „spoločnosť Shell“).
2

Účasť na akcii

Na akcii sa môže zúčastniť a do akcie bude zaradený len zákazník – fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci
predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (fyzická osoba – nepodnikateľ).
3

Mechanika akcie

3.1

Do žrebovania o výhry bude zaradený každý, kto v čase konania akcie v mieste konania akcie zakúpi
jednorazovo minimálne 30 litrov paliva Shell V-Power 95, Shell V-Power Diesel alebo Shell V-Power
Racing a do príslušného formulára dostupného prostredníctvom webových stránok www.shell.sk zadá
a odošle unikátne údaje z pokladničného bloku vydaného za nákup paliva (číslo čerpacej stanice, číslo
transakcie a dátum a čas vystavenia pokladničného bloku) a ďalšie požadované údaje. Povinne
poskytované údaje sú označené hviezdičkou.

3.2

Zaradiť sa do žrebovania o výhry spôsobom podľa bodu 3.1 možno aj opakovane, avšak účastník akcie
môže každý pokladničný blok zaregistrovať len raz.

3.3

Účastníci akcie konajúci v rozpore s pravidlami nebudú do akcie zaradení alebo z nej budú vylúčení. Z
akcie budú automaticky vyradené všetky formuláre obsahujúce rovnaké údaje ako údaje, ktoré už boli v
systéme akcie raz zaevidované. To znamená, že bude akceptovaný len prvý formulár s platnými údajmi.

3.4

Účastníkom akcie, ktorí sú zároveň aj členmi vernostného programu Shell ClubSmart a ktorí vo formulári
na webovom sídle akcie „Zažite úžasný svet Ferrari“ vyplnia číslo svojej Shell ClubSmart karty a dátum
svojho narodenia za účelom aktualizácie, prípadne doplnenia, ich kontaktných údajov v rámci vernostného
programu Shell ClubSmart, bude za odmenu na ich účet jednorázovo pripísaných 200 ClubSmart bodov.
Člen vernostného programu Shell ClubSmart berie na vedomie, že takto poskytnuté kontaktné údaje budú
spracúvané tak, ako je uvedené v bode 5.5 týchto pravidiel. Bonusové body možno týmto spôsobom
v rámci akcie získať len raz a budú z technických dôvodov pripísané na účet do 15.1.2020.

3.5

Spoločnosť Shell si vyhradzuje právo požadovať od výhercu predloženie súťažného pokladničného
bloku pred poskytnutím výhry. V prípade, že účastník akcie tento doklad nepredloží, nie je spoločnosť
Shell povinná mu výhru poskytnúť.
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Výhry

4.1

Každý týždeň prebehne žrebovanie o 60 kusov palivových kariet v hodnote 40 EUR, do ktorého budú
zaradení všetci účastníci akcie, ktorí splnili podmienky akcie. Každá palivová karta oprávňuje výhercu na
tankovanie akýchkoľvek pohonných látok Shell v hodnote 40 EUR kdekoľvek v mieste konania akcie.
Každý účastník akcie môže vyhrať len jednu palivovú kartu.

4.2

Po skončení akcie budú všetci účastníci akcie, ktorí splnili podmienky akcie (vrátane výhercov palivových
kariet), zaradení do žrebovania o 6 hlavných výhier. Hlavnou výhrou je zájazd pre 2 osoby zahŕňajúci
návštevu závodného okruhu formuly Fiorano patriacemu stajni Ferrari.
4.2.1 Hlavná výhra zahŕňa poukážku na 3-dňový zájazd pre 2 osoby do Maranella, Taliansko v termíne
vopred oznámenom usporiadateľom v roku 2020 na jar, prepravu, ubytovanie na 2 nocí (vrátane
stravy), návštevu areálu závodného okruhu Fiorano a jazdu s inštruktorom na závodnom okruhu.
4.2.2 Hlavná výhra nezahŕňa cestovné poistenie.

4.3

Výherca hlavnej výhry berie na vedomie, že (i) na uplatnenie hlavnej výhry v celom rozsahu podľa
predchádzajúceho bodu je nevyhnutné byť držiteľom platného vodičského oprávnenia a (ii) uplatnenie
hlavnej výhry podlieha zmluvným podmienkam spoločnosti Ferrari S.p.A. a môže byť podmienené

udelením písomného súhlasu s týmito podmienkami. Ak výherca nemá platné vodičské oprávnenie alebo
neudelí požadovaný súhlas spoločnosti Ferrari S.p.A., nebude možné mu výhru poskytnúť v celom rozsahu
podľa predchádzajúceho bodu.
4.4

Žrebovanie palivových kariet prebehne vždy v pondelok po uplynutí daného súťažného týždňa. Žrebovanie
hlavných výhier prebehne v pondelok 2.12.2019. Všetci výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom
kontaktných údajov, ktoré vyplnili vo formulári, do 3 dní po tom, ako prebehne žrebovanie. Ak sa s
výhercom ani po vykonaní 5 pokusov o jeho kontaktovanie nepodarí dohodnúť podmienky doručenia výhry,
zaniká jeho nárok na výhru. Pokusy o kontaktovanie výhercu nebudú vykonané v kratšom časovom období
ako 14 dní odo dňa doručenia prvej informácie výhercovi. V prípade, ak sa nepodarí doručiť niektorému
z výhercov jeho výhru v súlade s týmito pravidlami, zaniká jeho nárok na získanie výhry.

4.5

Účastník akcie berie na vedomie, že získanie nepeňažnej výhry – hlavnej ceny – je tzv. ostatným príjmom
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov, ktorý podlieha
dani z príjmov fyzickej osoby a povinným zdravotným odvodom. Výherca je zodpovedný za splnenie
svojich daňových a odvodových povinností sám a na vlastné náklady a spoločnosť Shell sa nebude
žiadnym spôsobom podieľať na plnení týchto povinností. Hodnotu nepeňažnej výhry spoločnosť Shell
oznámi výhercovi pri poskytnutí výhry.
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Spracúvanie osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov účastníkov akcie

5.1

Účastník akcie ako dotknutá osoba berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu miesto (t.j.
konkrétna čerpacia stanica Shell), dátum a čas nákupu paliva, a s tým súvisiace číslo transakcie, e-mailová
adresa a číslo mobilného telefónu budú spracúvané spoločnosťou Shell ako prevádzkovateľom za účelom
zabezpečenia riadneho priebehu súťaže podľa týchto podmienok, t.j. za účelom zapojenia účastníka akcie
do akcie, žrebovania a kontaktovania v prípade výhry.

5.2

Spracúvanie osobných údajov na účel podľa bodu 5.1 je nevyhnutné na plnenie záväzku prevádzkovateľa
zabezpečiť riadny priebeh akcie. Vzhľadom na to je daný právny základ spracúvania osobných údajov
podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“); poskytovanie osobných
údajov je zmluvnou požiadavkou a právnym následkom neposkytnutia takýchto údajov je nemožnosť
zapojiť sa do akcie.

5.3

Osobné údaje účastníkov akcie, ktorí nevyhrajú, budú spracúvané len počas doby konania akcie a po jej
skončení budú zlikvidované.
Osobné údaje výhercov

5.4

Výherca ako dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľovi bude musieť poskytnúť ďalšie
kontaktné (osobné) údaje v rozsahu svojho mena a priezviska a adresy na doručenie výhry, ktoré bude
prevádzkovateľ spracúvať podľa článku 6 ods. 1. písm. b) GDPR za účelom poskytnutia (doručenia) výhry
a kontroly splnenia podmienok akcie; poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a právnym
následkom neposkytnutia takýchto údajov je nemožnosť poskytnúť (doručiť) výhru jej výhercovi. Osobné
údaje výhercov, ktorým boli poskytnuté výhry, budú prevádzkovateľom ako súčasť účtovných dokladov
uchovávané počas doby stanovenej v zmysle príslušných právnych predpisov, a to počas 10 rokov odo
dňa poskytnutia výhry. Na tieto účely môžu byť osobné údaje výhercov, ktorým boli poskytnuté výhry,
sprístupnené aj príslušnému daňovému úradu v rámci výkonu daňovej kontroly.
Spracúvanie osobných údajov členov vernostného programu

5.5

Osobné údaje člena programu Shell ClubSmart, ktorý sa zúčastní akcie a v príslušnom formulári vyplní
údaje podľa bodu 3.4, budú spracúvané nasledovne:
5.5.1 Osobné údaje v rozsahu číslo Shell ClubSmart karty a dátumu narodenia člena budú podľa článku 6
ods. 1. písm. b) GDPR spracúvané len za účelom identifikácie člena a pripísania bonusových bodov
na jeho účet; právnym základom pre spracúvanie týchto osobných údajov je plnenie záväzku
prevádzkovateľom a právnym následkom ich neposkytnutia je nemožnosť identifikovať člena
a pripísať mu bonusové body;

5.5.2 Osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa a číslo mobilného telefónu, ktoré sa nezhodujú s údajmi,
ktoré v tomto rozsahu člen vyplnil v prihláške do programu (a ktoré boli prípadne následne zmenené)
budú v súlade s bodom 14.7 Všeobecných podmienok a pravidiel Shell ClubSmart (ďalej len „VPP“)
aktualizované. Tieto údaje budú naďalej spracúvané v súlade s článkom 14 VPP; ak člen doposiaľ
neposkytol spoločnosti Shell svoju e-mailovú adresu a telefónne číslo, berie na vedomie, že ním
uvedenú e-mailovú adresu a telefónne číslo bude spoločnosť Shell naďalej spracúvať za účelom
uvedeným v bode 14.1 VPP (t.j. výlučne za účelom prevádzkovania vernostného programu Shell
ClubSmart).
Spoločné ustanovenia o spracúvaní osobných údajov
5.6

Dotknutá osoba má (i) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, t.j. môže
vyžadovať potvrdenie, či sú jej osobné údaje spracúvané, (ii) právo na opravu nesprávnych alebo
neúplných osobných údajov, (iii) právo na vymazanie osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov
uvedených v GDPR, najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktoré boli získané, (iv) právo
na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR, (v)
právo na prenosnosť údajov, t.j. právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo
preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi a (vi) právo podať sťažnosť príslušnému dozornému
orgánu; v Slovenskej republike je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná
12, 820 07 Bratislava 27.

5.7

Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a
uplatňovať svoje práva buď písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, na telefónnom čísle 0850 166 568
alebo e-mailom na adrese: poziadavky-SK@shell.com. Členovia vernostného programu Shell ClubSmart
sa môžu obrátiť aj na Zákaznícke centrum na telefónnom čísle 0850 211 224 alebo e-mailovej adrese
smartklub.sk@shell.com.

5.8

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.

5.9

Prevádzkovateľ poveril niektorými spracovateľskými operáciami tretiu osobu (sprostredkovateľa, ktorý
spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dohodnutých s
prevádzkovateľom), ktorým je spoločnosť Proximity Prague s.r.o., so sídlom Křižíkova 160/71, 186 00
Praha 8, Česká republika, IČ: 48582085, zapísaná na Mestskom súde Praha, odd. C, vložka 17442,
spoločnosť ComGate, a.s. so sídlom Jankovcova 1596/14a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 265 08 842,
zapísaná na Mestskom súde Praha, odd. B, vložka 7523 ako aj sprostredkovateľov uvedených v zozname
na adrese www.shellsmart.com.
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Ďalšie podmienky akcie

6.1

Účasťou na akcii potvrdzuje každý jej účastník súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
Tieto pravidlá sú dostupné aj na www.shell.sk. Všeobecné podmienky a pravidlá Shell ClubSmart sú
dostupné aj na https://www.shellsmart.com.

6.2

Spoločnosť Shell si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov zmeniť tieto pravidlá.

6.3

Z akcie sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti Shell, prevádzkovatelia čerpacích staníc a ich
zamestnanci a zamestnanci všetkých spolupracujúcich agentúr a spoločností a blízke osoby týchto osôb v
zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa taká osoba stane účastníkom akcie s právom
získať akúkoľvek odmenu, táto odmena mu nebude odovzdaná.

6.4

Technická podpora k súťaži (web formulárov) je v prevádzke v pracovné dni medzi 9.00 a 17.00 na emailovej adrese shell.soutez@proximity.cz.

6.5

Odborná podpora k súťaži (pravidlá súťaže) je v prevádzke v pracovné dni medzi 8.00 a 17.00 na
telefónnom čísle 0850 166 568 alebo na e-mailovej adrese poziadavky-sk@shell.com.

6.6

Účastník akcie má možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených
zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

