
P R A V I D L Á   S P O T R E B I T E Ľ S K E J   S Ú Ť A Ž E 

„Nakúp v Dome farieb a hraj o poukaz WAGNER“ 

 

Článok I. – Účel súťaže  

1. Názov súťaže je „Nakúp v Dome farieb a hraj o poukaz WAGNER“. Cieľom 

organizovania uvedenej súťaže je reklama a podpora predaja produktov vyhlasovateľa.  

 

Článok II. – Vyhlasovateľ (Organizátor) súťaže  

1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Nakúp v Dome farieb a hraj o poukaz 

WAGNER“ je PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, Žilina.  
 

2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční v predajniach Dom farieb na území Slovenskej 

republiky, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe č.2. 
 

3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, 
ktorá v čase zapojenia do súťaže dosiahla vek minimálne 18 rokov a súhlasí s pravidlami 
súťaže. 

 

Článok III. – Začiatok a ukončenie súťaže 

Súťaž s názvom „Nakúp v Dome farieb a hraj o poukaz WAGNER“ (ďalej len „Súťaž“) 
sa uskutoční v termíne 22.3.2019. Termín žrebovania je stanovený na piatok 29.3.2019. 
Žrebovanie sa uskutoční na centrále PPG Deco Slovakia, za prítomnosti organizátorov 

súťaže.  
 

 
Článok IV. – Pravidlá súťaže 

Do „súťaže“ bude zaradený každý zákazník, ktorý nakúpi nad istú hodnotu 99€ (s DPH), 

vyplní kontaktný formulár, kde poskytne svoje údaje, telefónne číslo, prípadne adresu, aby 
ho bolo možné informovať o výhre. Splnením vyššie uvedených podmienok bude zaradený 

do žrebovania o striekacie zariadenie značky Wagner v hodnote cca 150€ (s DPH). 
Vyžrebujú sa traja výhercovia, ktorých bude spoločnosť PPG Deco Slovakia, s.r.o., na 
základe uvedených kontaktných údajov kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. 

Z poukazu nie je možné vrátiť výdavok. Nákupný poukaz je možné uplatniť len jedenkrát 
na ktorejkoľvek predajni Dom farieb. Platnosť poukazu do: 10/2019.  

 

 



Článok V. – Súhlas so spracovaním osobných údajov 

1. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov dáva účastník súhlas so spracovaním osobných údajov 
poskytnutých v rámci súťaže Organizátorom. Tento súhlas zákazník podpíše v prípade 

záujmu o zaradenie do súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať 
písomne na adrese Organizátora alebo e-mailom na „odhlasenie@domyfarieb.sk“. 
Odvolaním súhlasu bude osoba automaticky vyradená zo súťaže, nakoľko na 

spracovanie jeho osobných údajov nebude existovať právny titul.   

2. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže. 

3. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa §19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 13 a 14 
Nariadenia 2016/679 nájdete nižšie v prílohe č. 1. 

 

V Žiline, dňa  

PPG Deco Slovakia, s.r.o. 

  



Príloha č.1: Informácia o spracúvaní osobných údajov  

Pre informačný systém: IS súťaže 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 

14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi 

zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie 

o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. 

1. Identifikačné a kontaktné údaje: 

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je PPG Deco Slovakia, s. r. o., Sad SNP 667/10, 

Žilina, ppgdecosk@ppg.com  

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: 

Ing. Dominik Bartko, dpo3@proenergy.sk  

3. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb 

Osobné údaje klienta/súťažiaceho v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo 

4. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané 

Priamo od dotknutej osoby (osobne). 

5. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom účasti v súťaži na základe dobrovoľného súhlasu 

dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. V  prípade 

samostatne udeleného súhlasu, môže prevádzkovateľ aj zverejňovať osobné údaje dotknutej osoby ako 

výhercu, v rozsahu a za podmienok udelených v súhlase.  

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany 

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany 

sa nevykonáva. 

6. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov 

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje: 

Oprávneným subjektom (inštitúciám/organizáciám) podľa osobitného právneho predpisu (napr. 

orgány činné v trestnom konaní, a pod.) 

7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii 

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva. 

8. Doba uchovávania osobných údajov 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu - ukončenia súťaže a 2 

mesiace po jej skončení. 

V prípade samostatne udeleného súhlasu, môže prevádzkovateľ aj zverejňovať osobné údaje dotknutej 

osoby po dobu 2 týždňov odo dňa vyhodnotenia súťaže prostredníctvom web stránky domyfarieb.sk  

9. Práva dotknutej osoby 
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej 
spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania 
osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť 
automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných 
údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ 
spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj 
súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
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spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže 

uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: odhlasenie@domyfarieb.sk , alebo písomne na 
adresu prevádzkovateľa. 

10. Povinnosť poskytnutia osobných údajov 

Dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe 

súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných 

údajov nebude dotknutá osoba zapojená do súťaže. V prípade, ak dotknutá osoba (alebo jej zákonný 

zástupca) osobné údaje poskytne, ale neudelí súhlas so zverejnením osobných údajov v prípade výhry, 

bude dotknutá osoba zapojená do súťaže, ale nebude ako výherca zverejnená. 

Profilovanie 

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na 

automatizovanom individuálnom rozhodovaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2: Zoznam predajní Dom farieb 

 

Predajňa Mesto Adresa 

Dom farieb Bratislava Odborárska 19, 831 02 Bratislava 3 

Dom farieb  Detva Obrancov mieru 15/A, 962 12 Detva 

Dom farieb Dolný Kubín Matúškova 1634/9, 026 01 Dolný Kubín 

Dom farieb Košice Sokolovská 173, 040 11 Košice 

Dom farieb Levice kpt. Nálepku 137, 934 01 Levice 

Dom farieb Lučenec Halíčska cesta 47, 984 01 Lučenec 

Dom farieb Martin Dúbravca 3, Košúty ll., 036 01 Martin 

Dom farieb  Michalovce Štefánikova 44, 071 01 Michalovce 

Dom farieb Michalovce Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce 

Dom farieb Nové Zámky P. Blahu 7/A, 940 54  Nové Zámky 

Dom farieb Petržalka Tupolevova 21, 851 01 Bratislava 

Dom farieb Poprad Podtatranská 4931,05 801 Poprad 

Dom farieb Prešov Volgogradská 9/A, 080 01 Prešov 

Dom farieb Prešov Jesenná 7, 080 05 Prešov 

Dom farieb Púchov Námestie slobody 1618, 020 01 Púchov 

Dom farieb Šaľa Hlavná 73, 927 01 Šaľa 

Dom farieb  Snina Strojárska 2746/105, 069 01 Snina 

Dom farieb Trenčín Soblahovská 3161, 911 01 Trenčín 

Dom farieb Vranov nad Topľou Mlynská 1628, 093 01 Vranov nad Topľou 

Dom farieb Žiar nad Hronom Priemyselná 2, 965 01 Ladomerská Vieska 

Dom farieb Žilina Kamenná 11, 010 01 Žilina 

Dom farieb Rimavská Sobota  Kalmana Mikszátha 240/4, Rimavská Sobota 

 

 

 

 
 

 


