
 

I. 

Úvodné ustanovenia 
1. OKAY Slovakia, spol. s r.o., IČO: 35825979, so sídlom v Bratislave, Krajná 86, PSČ 821 04, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka 25493/B (ďalej len 

„OKAY“) organizuje v termíne od 00:01 hodín dňa 5. 11. 2018 do 23:59 hodín dňa 11. 11. 2018 

marketingovú akciu nazvanú „Týždeň prania“ (ďalej len „Akcia“)  

 

 2.  Akcia platí na e-shope pri nákupe práčok, sušičiek a práčok so sušičkou v cene od 399 €.  

 

II. 

Definícia 
 1.  Mechanika akcie:  

Zákazník nakúpi od 5. 11. do 11. 11. na e-shope OKAY práčku sušičku alebo práčku so 

sušičkou v cene od 399 €. Po nákupe sa zaregistruje na www.okay.sk/tyzden-prania 

 

2.      V rámci Akcie OKAY ponúká v prípadě splnenia všetkých podmienok nasledujúce     

     odmeny: 

 

 Poukážka do zoot.cz v hodnote  40 €  

 

  3. Akcia platí len do vyčerpania zásob Odmien. Keď zákazník nakúpi sortiment spadajúci do 

Akcie po vyčerpaní zásob Odmien, nemá nárok na akúkoľvek náhradu Odmeny.  

   

4.  Pri objednaní tovaru, resp. nákupe tovaru v Akcii je zákazník povinný postupovať v súlade s 

obchodnými podmienkami OKAY a predmetnými podmienkami Akcie.  

 

III. Ochrana osobných údajov 

 
1.  Registráciou do marketingovej Akcie zákazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje 

uvedené v registračnom formulári a prípadne inak usporiadateľovi a organizátorovi poskytnuté 

v súvislosti s výhrou, budú spracované spoločnosťou OKAY s. r. o., so sídlom Brno, Kšírova 

676/259, PSČ 61900, IČO: 60719257, ako správcom osobných údajov, pre účely splnenia 

povinností vyplývajúcich z mechaniky Akcie (hlavne odovzdanie poukazu).  

 

2.  Zákazník ďalej registráciou do marketingovej Akcie súhlasí, že jeho kontaktné osobné údaje 

(meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa) budú vyššie uvedeným 

správcom osobných údajov spracované (prostredníctvom tretích osôb poverených 

usporiadateľom, alebo organizátorom manuálne i automatizovane) pre účel zasielania 

marketingových ponúk na výrobky a služby organizátora. Súhlas so spracovaním osobných 

údajov je dobrovoľný, udeľuje sa na dobu 5 rokov od poskytnutia osobných údajov a zákazník 

má právo ho kedykoľvek písomne odvolať na adrese organizátora Akcie. Ak však účastník 

súhlas podľa tohto bodu neudelí alebo ho odvolá, bude jeho následkom vylúčenie účastníka z 

marketingovej Akcie, vrátane straty nároku na poukaz, ak bude súhlas odvolaný pred 

odovzdaním poukazu.  

 

3.   Zákazník berie na vedomie, že má právo požiadať vyššie uvedeného správcu osobných údajov 

o informáciu o tom, na aký účel sa osobné údaje spracúvajú, ktoré osobné údaje sú 

spracovávané, 

o povahe spracovaní a o príjemcoch osobných údajov, a to za primeranú úhradu 

neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácie. Zákazník má právo požiadať 

správcu o opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov. Zákazník, ktorý zistí alebo 

sa domnieva, že správca vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s 



ochranou súkromného a osobného života účastníka alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú 

osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať správcu o 

vysvetlenie alebo požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav (najmä sa môže 

jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). Ak 

nevyhovie správca žiadosti zákazníka podľa predchádzajúcej vety, má zákazník právo obrátiť 

sa na Úrad na ochranu osobných údajov (súťažiaci má právo sa na Úrad na ochranu osobných 

údajov so svojím podnetom obrátiť aj priamo).  

 

IV. 

Objednávka 

 
1.  OKAY v rámci Akcie ponúka pri nákupe práčok sušičiek a práčok so sušičkou v cene od   

399 € Odmenu. Zákazník nemá nárok na akúkoľvek náhradu za Odmenu po vyčerpaní ich 

zásob. Zákazník nemá právny nárok na objednaný tovar v prípade, že tovar bude vypredaný, 

po uskutočnenej objednávke a jej akceptácii, nebude tovar už dostupný alebo zvýhodnená cena 

bude na určitý tovar poskytnutá v omyle. V uvedených prípadoch si OKAY vyhradzuje právo 

stornovania vykonanej a uhradenej objednávky.  

 

2.  Uplatnenie zvýhodnenej ceny tovaru v Akcii, je podmienené riadnym dokončením 

objednávky a riadnym uhradením uskutočnenej objednávky. Na tovar ponúkaný za 

zvýhodnenú cenu v rámci Akcie nie je možné uplatniť iné cenové zvýhodnenie ani zľavu. 

OKAY si vyhradzuje právo skrátiť dobu trvania Akcie, poprípade Akciu predčasne ukončiť.  

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 
1.  OKAY nenesie žiadnu zodpovednosť za rýchlosť ani prenos dát prostredníctvom siete Internet 

a za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.  

 

2.  Účastník berie na vedomie, že ceny tovaru, výška zliav, ako aj dostupnosť tovaru nemusia byť 

v predajniach a na e-shope rovnaké.  

 

3.  OKAY si vyhradzuje právo Akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či meniť podmienky Akcie, a 

to aj bez udania dôvodu.  

 

4.  Účastník nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v Akcii.  

 

5.  Tieto podmienky Akcie nadobúdajú platnosť dňom  ich vyhlásenia.  

 

 

 

V Bratislave dňa 5. 11. 2018                                                                                     OKAY Slovakia spol. s.r.o. 

 


