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Štatút Súťaže „Povedzte o nás svojmu známemu a získajte darčekovú poukážku UpCadhoc v hodnote 

10,- EUR“ s Up Déjeuner, s.r.o. (ďalej len „Štatút“) je dokument, ktorý záväzne upravuje pravidlá 

uvedenej súťaže vyhlásenej podľa § 847 a nasl. Zákona č. 10/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

 

I. Vyhlasovateľ súťaže:  

Up Déjeuner, s. r. o.  

Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava  

IČO: 53528654  

DIČ: 2121424228  

IČ DPH: SK2121424228 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 150439/B  

(ďalej len „Vyhlasovateľ“) 

II. Trvanie súťaže 

Súťaž sa uskutoční online v období od 01.10.2021 – 31.12.2021. Zákazníkom bude zaslaný e-mail 

ohľadom marketingovej kampane, kampaň bude dostupná na webovej a facebookovej stránke. 

 

III. Podmienky súťaže 

1. Účastníkom súťaže môžu byť existujúci kartoví zákazníci Shell, ako aj akékoľvek tretie osoby 

(fyzické aj právnické) so sídlom/bydliskom na území SR, pričom odporučený zákazník musí 

vykonávať podnikateľskú činnosť (ďalej len „Účastník súťaže“) 

 

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom 

pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi a zároveň sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek 

nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava, 

spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. 

 

3. Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s dobrými 

mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu 

súťažnej hry.  
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IV. Pravidlá súťaže 

1. Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži podľa čl. 

III a ktorí sa do súťaže zapojili prostredníctvom vyplnenia a odoslania formulára zverejneného na 

webovej stránke www.up-dejeuner.sk v období od vyhlásenia súťaže najneskôr do polnoci 

31.12.2021. 

 

2. Účastník súťaže získa darčekovú poukážku UpCadhoc v hodnote 10,- EUR za každého 

odporučeného nového kartového zákazníka Shell  pri súčasnom splnení nasledujúcich podmienok: 

a) Nový kartový zákazník Shell sa stane zmluvným partnerom Shell prostredníctvom firmy Up 

Déjeuner, s.r.o. 

b) Nový kartový zákazník Shell úspešne vykoná prvotnú transakciu Shell palivovou kartou v 

termíne do 31.03.2022. 

c) Nový kartový zákazník Shell uhradí prvú faktúru v lehote splatnosti. 

d) Nový kartový zákazník Shell dodržal zmluvné a všeobecné obchodné podmienky používania 

Shell palivovej karty 

3. Účastník súťaže môže uviesť viacero odporúčaní na potenciálneho nového kartového zákazníka 

Shell.  

4. Odporúčaný potenciálny nový kartový zákazník nesmie byť v rámci Súťaže odporučený viacerými 

účastníkmi súčasne – v uvedenom prípade sa počíta neskoršie uskutočnené odporúčanie. 

 

V. Výhra v súťaži 

1. Účastník súťaže, ktorý odporučí nového kartového zákazníka Shell získa po splnení podmienok 

v čl. IV bod 2 darčekovú poukážku UpCadhoc v hodnote 10,- EUR. 

2. Nový zákazník získa zdarma zriadenie účtu k palivovým kartám, tzn. na prvej faktúre mu nebude 

účtovaný poplatok za zriadenie účtu.  

VI. Vyhodnotenie, oboznámenie o výhre, spôsob odovzdania výhry 

1. Prijaté odporúčania sa budú evidovať u Vyhlasovateľa. 

2. Účastník súťaže bude informovaný Vyhlasovateľom o splnení/nesplnení podmienok stanovených 

v tomto štatúte pre získanie poukážky do 15.05.2022 telefonicky, resp. e-mailom na účastníkom 
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uvedené kontaktné údaje. V prípade splnenia podmienok pre získanie poukážky, bude poukážka 

zaslaná výhercovi na ním uvedenú adresu do 31.05.2022. 

3. V prípade splnenia podmienok Účastníkom a získaní informácie podľa bodu 2 tohto článku je 

Účastník povinný  najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania potvrdzujúceho telefonátu, resp. 

e-mailu o výhre zaslať potvrdenie svojej korešpondenčnej adresy.  

4. Splnenie podmienok súťaže bude vyhodnocované každý kalendárny mesiac. 

5. Úspešní účastníci súťaže budú zverejnený na webe organizátora v tvare Meno, začiatočné písmeno 

Priezviska a Mesto, z ktorého pochádzajú.   

6. Výhra bude výhercom zaslaná cenným listom zo strany Vyhlasovateľa v lehote najneskôr do 7 

pracovných dní od potvrdenia svojej korešpondenčnej adresy podľa bodu 3 tohto článku alebo si 

ju súťažiaci môže prísť prevziať osobne do sídla spoločnosti. 

 
VII. Súhlas so spracovaním osobných údajov  

1. Tejto súťaže sa môžete zúčastniť v prípade, ak súhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov 

(v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa) prevádzkovateľom Up Déjeuner, 

s. r. o., so sídlom Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31 396 674 („Prevádzkovateľ“). 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje účastníkov súťaže na základe ich súhlasu so spracúvaním 

osobných údajov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679. Nie ste povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi Vaše osobné údaje, ich poskytnutie je 

však nevyhnutné na uskutočnenie úkonov spojených realizáciou súťaže. Zaškrtnutím príslušného 

políčka dobrovoľne vyjadríte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely organizácie a 

vyhodnotenia súťaže, kontroly súťaže a odovzdanie výhry výhercovi. 

 

2. V prípade Vášho záujmu tiež môžete Prevádzkovateľovi udeliť súhlas so spracúvaním Vašich 

osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa) na marketingové účely. Zaškrtnutím 

príslušného políčka dobrovoľne vyjadríte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely 

zasielania správ, ktoré by mohli byť pre vás zaujímavé v súvislosti s využívaním produktov 

prevádzkovateľa, vrátane správ o činnosti prevádzkovateľa, zasielania informácií o ponuke 

produktov a služieb prevádzkovateľa, zľavových akciách a výhodných ponukách prevádzkovateľa. 

Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na 

marketingové účely nie je podmienkou Vašej účasti v súťaži. 
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3. Vás súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať prostredníctvom emailovej adresy: 

gdpr@up-dejeuner.sk alebo osobne priamo v sídle Prevádzkovateľa. Všetky ostatné informácie o 

spracúvaní Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných 

údajov sú uvedené v dokumente Informácia o spracúvaní osobných údajov na účely účasti v súťaži 

a v dokumente Informácia o spracúvaní osobných údajov na marketingové účely týchto pravidiel. 

 
 
VIII. Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút súťaže alebo súťaž odvolať 
 
1. Vyhlasovateľ má právo zmeniť Štatút a/alebo odvolať súťaž, najmä v závažných prípadoch, ak by 

mu hrozila škoda alebo na základe vyššej moci. 

2. Na účinnú zmenu Štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil 

tento údaj o zmene alebo odvolaní na stránke www.up-dejeuner.sk 

 
 
IX. Ďalšie podmienky súťaže  
 
1. Namiesto výhry nie je možné požadovať vyplatenie hotovosti. Súťaže sa smú zúčastniť iba osoby 

staršie ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území SR. Súťažiaci nemajú na základe tejto 

súťaže, alebo v súvislosti s ňou, nárok na akékoľvek iné plnenie než na plnenie výslovne stanovené 

v týchto pravidlách a organizátorom poskytnuté, pričom nárok na plnenie vzniká len za podmienky 

splnenia všetkých platných podmienok. Výherca nie je oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie 

plnenie nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách. 

2. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať. 

3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť 

deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky 

odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť 

výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže. 

4. Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie 

účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou nie je možné. 

5. Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na súťaži. Organizátor 

má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že účastník porušoval pravidlá, 

konal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným spôsobom, využíval 

komunikačné prostriedky na poškodzovanie mena organizátora alebo bol z tejto činnosti dôvodne 

podozrivý, a to bez náhrady nákladov alebo škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. 

Toto právo majú uvedené subjekty voči účastníkovi aj v prípade, keď sa podobného konania v 

prospech účastníka dopustila tretia osoba, ktorá dopomohla/dopomáhala danému účastníkovi k 

získaniu výhry. 

mailto:gdpr@up-dejeuner.sk
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6. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými 

prostriedkami. 

7. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného 

uváženia. O výhrach v súťaži s konečnou platnosťou a bez možnosti odvolania rozhoduje taktiež 

organizátor súťaže. V prípade pochybností o splnení podmienok súťaže jednotlivými účastníkmi 

majú dôkazné povinnosti účastníci. 

8. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných 

materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže je 

rozhodujúce znenie týchto úplných pravidiel súťaže. 

 
 
X. Záverečné ustanovenia  
 
1. Štatút súťaže nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na 

stránke www.up-dejeuner.sk. 
 

2. Zo strany Vyhlasovateľa súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov súťaže 
v zmysle platných právnych predpisov.  
 

3. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu. 
  

4. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie. 

 
5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti 

s ňou, sa jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými 
rokovaniami a dohodou. 

 
6. Štatút je k dispozícii na stránke www.up-dejeuner.sk. 

 
7. Spoločnosť Up Déjeuner, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.  
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 30. septembra 2021 
 
Up Déjeuner, s. r. o. 
 


