
H e r n ý  p l á n  
 
 

S P O T R E B I T E Ľ S K E J  S Ú Ť A Ž E   
 
 

„Obuj sa do toho s Chio“  
Preambula 

 
 

Herný plán spotrebiteľskej súťaže „Obuj sa do toho s Chio“ je jediným záväzným dokumentom, 
ktorý podrobne upravuje pravidlá spotrebiteľskej súťaže (ďalej len "súťaž") tak, aby boli presne a 
zrozumiteľne určené jej podmienky. 

 
 

Č l á n o k   1 
 

CIEĽ SÚŤAŽE  
 

1. Názov súťaže je „Obuj sa do toho s Chio“.  
 

2. Cieľom súťaže je podpora predaja vybraných druhov výrobkov značky CHIO distribuovaných 
usporiadateľom súťaže, spoločnosť Intersnack Slovensko, a.s., na území Slovenskej republiky. 

 
 
 

Č l á n o k   2 
 

TERMÍN, MIESTO KONANIA A USPORIADATEĽ SÚŤAŽE 
 

1. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky od 1. 9. 2019 00:00 do 31. 12. 2019 24:00. 
Tieto pravidlá upravujú podmienky súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej 
republiky. 

 
2. Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť Intersnack Slovensko, a.s., 

Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín, IČO: 31 450 211, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu v Trenčíne v odd. Sa, vložke č. 131/R (ďalej len "Usporiadateľ"). 

 
3. Usporiadateľ poveril zabezpečením technického a organizačného realizovania súťaže spoločnosť 

AIRBUZZ s.r.o., so sídlom Praha 4 - Chodov, Jažlovická 1320/28, PSČ 149 00, IČO: 24260541 DIČ: 
CZ24260541 zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 
197631 (ďalej len „Organizátor“). 

 
4. Súťaž je usporiadaná v spolupráci so spoločnosťou INTERSNACK a.s. Česká republika, so sídlom: 

č.p. 164, 391 18 Choustník, Česká republika, IČO: 14504031, spoločnosťou zapísanou 
v obchodnom registri Krajského súdu České Budějovice, oddiel B, vložka 51, v rovnakom termíne 
i na území Českej republiky.  

 
5. Jednotlivé unikátne výherné kódy oprávňujúce spotrebiteľa na konkrétnu výhru. Celkový počet 

výhier je 1 milión. Výhry sú spoločné pre Slovenskú republiku a Českú republiku. Unikátne výherné 
kódy sú umiestnené do všetkých označených spotrebiteľských balení výrobkov značky CHIO 
predávaných na území Slovenskej republiky a Českej republiky. V Slovenskej republike a Českej 
republike teda spotrebitelia budú môcť získať jednotlivé výhry, ktorých celkový počet je 1 milión. 
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Č l á n o k   3 
 

SPÔSOB PROPAGÁCIE SÚŤAŽE 
 

Zverejnenie a propagácia súťaže sa uskutoční prostredníctvom súťažných pásikov umiestnených 
priamo na obaloch do súťaže zaradených vybraných druhov výrobkov značky CHIO, 
prostredníctvom propagačných materiálov v obchodných prevádzkach, letákov obchodných 
partnerov (príp. iných tlačovín), na stránke www.footshop.sk, na Facebookovom profile Chio 
Chips Slovenská republika a Facebookovom a Instagramovom účte spoločnosti Footshop.  

 
 

Č l á n o k   4 
 

PRINCÍP A VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 
 

1. Do súťaže sú zaradené nasledovné výrobky značky CHIO: Chio Intense Chili & Lime 100g, Chio 
Intense Sour Cream & Herbs 100g, Chio Intense Spicy Cheese 100g, Chio Big Pep 65g, Chio 
Cornados 65g, Chio Fried Chicken 65g, Chio Taccos 65g, Chio Donuts 80g. Všetky hotové balenia 
výrobkov značky CHIO zaradené usporiadateľom do súťaže (ďalej len "spotrebiteľské balenie") 
budú obsahovať súťažný pásik oznamujúci, že ide o spotrebiteľskú súťaž. Pásik „Vyhraj tenisky“ 
umiestnený  na vonkajšej prednej strane obalu.  Vo vnútri  výherného spotrebiteľského balenia 
z vnútornej strany obalu sa nachádza unikátny kód oprávňujúci spotrebiteľa ku konkrétnej výhre. 
Pre nákup a uplatnenie kódu nie je potrebná registrácia. V pripade registrácie výherca uvedie 
osobné údaje, ktoré vyžaduje e-shop www.footshop.sk. 
 

 
(Ilustračný obrázok) 
 
Podmienkou účasti v súťaži je zakúpenie aspoň jedného spotrebiteľského balenia vybaveného 
súťažným pásikom. Výherné spotrebiteľské balenia budú obsahovať 1 unikátny výherný kód 
oprávňujúci spotrebiteľa ku konkrétnej výhre. Po otvorení spotrebiteľského balenia 
zaradeného do súťaže účastník nájde unikátny kód, ktorý je výherný. Konkrétnu výhru výherca 
zistí po zadaní unikátneho kódu na https://www.footshop.sk/sk/content/142-chio-chips. Výherný 
kód uvedie zákazník priamo pro vytváraní jeho objednávky do poľa, ktoré sa objaví po zaškrtnutí 
„Mám zľavový kód“.  
Kód je možné uplatniť iba pri online nákupe, nie kamennom obchode.  
 
Skutočnosť zakladajúca nárok na výhru v súťaži, je kúpa spotrebiteľského balenia označeného 
súťažným pásikom, vnútri ktorého sa nachádza unikátny kód oprávňujúci spotrebiteľa ku 
konkrétnej výhre. Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť opakovane, vždy však  nákupom 
nového spotrebiteľského balenia zaradeného do súťaže. Výherca si musí uschovať unikátny kód 
do jeho uplatnenia na www.footshop.sk. Výherca, ktorý zadá kód na stránkach 
https://www.footshop.sk/sk/content/142-chio-chips, sa ihneď dozvie, akú z výhier obdržal 
a okamžite môže svoj kód uplatniť k nákupu na uvedených stránkach. Kód na nákup je možné 
uplatniť iba jednorázovo, teda vyčerpať v plnej výške kód pri jednom nákupe. Počet ks v danom 
nákupnom košíku nie je obmedzený. Výhry sa vzťahujú iba na nákup z kategórie obuvi (táto 
kategória nie je viac limitovaná) na nezľavnený tovar. Platnosť kódov je do 31.12.2019 do 
23:59:5 
 

 

https://www.footshop.sk/sk/content/142-chio-chips
http://www.footshop.sk/
https://www.footshop.sk/sk/content/142-chio-chips
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2. Súťažné spotrebiteľské balenia bude možné zakúpiť v predajniach vybraných obchodných 
reťazcov na území Slovenskej republiky a Českej republiky. 
 
 
 
 

Č l  á n o  k    5 
 

VÝHRY A ICH DISTRIBÚCIA 
 

Výhrami v súťaži sú nasledovné unikátne kódy v celkovom počte 1 milión ks spoločné pre obe 
krajiny (Slovenskú republiku a Českú republiku): 
 

        Daný výherný kód sa vzťahuje len na nákup tenisiek. 
 
• 50 ks kódov 200 EUR alebo 5000 Kč 
• 200 ks kódov 100 EUR alebo 2500 Kč  
• 375 ks kódov 40 EUR alebo 1000 Kč  
• 55.000 ks kódov – zľavový kód 20% spoločne pre SR a ČR  
• 944.375 ks kódov – zľavový kód 10% spoločne pre SR a ČR  

 
Výhercom budú výhry distribuované podľa obchodných podmienok spoločnosti Footshop vrátane 
reklamačného poriadku.  
 

 
Č l  á n o  k    6 

 
ZVLÁŠTNE PODMIENKY SÚŤAŽE 

 
1. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo v priebehu súťaže kedykoľvek zmeniť alebo doplniť 

pravidlá súťaže, ako i právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ súťaže si 
vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu. 

 
2. Účastníci sa súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné 

ani žiadne iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, 
účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než na tie, ktoré sú 
uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za 
akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier, za chyby výhier a nezodpovedajú za 
akúkoľvek ujmu, ktorá prípadne účastníkovi súťaže alebo tretej osobe vznikne v súvislosti s 
užívaním výhry. 
 
Všetky otázky vo veci súťaže budú smerované na infolinku chiosoutez@airbuzz.cz. Na otázky 
bude odpovedané v pracovných dňoch, vždy do troch pracovných dní od doručenia otázky.  
 

3. Súťaže sa môže zúčastniť akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Mladšia osoba vo veku od 
13 do 18 rokov sa môže zúčastniť len s písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu, ak splní 
všetky nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa, organizátora, 
alebo fyzické osoby, ktoré sa spolupodieľajú na organizácii a realizácii súťaže, a to vrátane ich 
rodinných príslušníkov. 
 

4. Výhry patria tým účastníkom súťaže, ktorí splnia všetky podmienky obsiahnuté v tomto hernom 
pláne. Usporiadateľ súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou rozhodnúť akúkoľvek otázku 
spojenú s konaním súťaže a/alebo s týmto herným plánom. V prípade sporu o platnosť nároku na 
výhru je rozhodnutie usporiadateľa súťaže konečným rozhodnutím. Účastníkom porušujúcim 
alebo obchádzajúcim tento herný plán môže byť odmietnuté právo na výhru alebo jej uplatnenie. 
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Pokiaľ účastník súťaže nesplní podmienky stanovené týmto herným plánom, výhra prepadá v 
prospech usporiadateľa súťaže. 

 
5. Spotrebiteľské balenia zaradené do súťaže, ktoré nebudú zakúpené spotrebiteľmi v lehote ich 

stanoveného dátumu spotreby vyznačeného na obale, budú stiahnuté z obehu. Výhry 
nachádzajúce sa v týchto spotrebiteľských baleniach prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže. 
 

6. Osobné údaje každého účastníka súťaže (výhercu) v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, 
telefónne číslo a e-mail budú spracovávané usporiadateľom, keďže toto spracovanie je 
nevyhnutné na účely realizácie súťaže a odovzdanie výhier. Usporiadateľ je tak správcom týchto 
osobných údajov.  

 
Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je podmienkou odovzdania výhry. Vyššie uvedené 
osobné údaje budú spracovávané len počas trvania súťaže a na dobu nutnú na odovzdanie výhry, 
najneskôr však do 1 roku od dňa pokusu o doručení výhry. Organizátor bude spracovávať osobné 
údaje pre usporiadateľa ako jeho spracovateľ. Po odovzdaní výhry a uplynutí lehoty (1 rok) budú 
osobné údaje účastníka súťaže vymazané, pokiaľ pre ich ďalšie spracovanie nebude existovať iný 
právny dôvod, najmä to môže byť ochrana oprávnených záujmov usporiadateľa a organizátora 
tejto súťaže, ako i ostatných súťažiacich, s cieľom prípadného vymáhania práv a právnych nárokov 
a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže alebo v konaniach vedených 
verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže. 

Pokiaľ účastník nesúhlasí s poskytnutím a/alebo so spracovaním poskytnutých osobných údajov a 
prípadne požaduje ich výmaz, bude to mať za následok stratu nároku na výhru. 

Účastník súťaže má v súvislosti s poskytnutím osobných údajov práva podľa príslušnej právnej 
úpravy, t.j. najmä má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu. 
 
Účastník súťaže má tiež právo na obmedzenie spracovania v prípadoch, keď popiera presnosť 
osobných údajov, a to na čas potrebný na to, aby usporiadateľ mohol presnosť osobných údajov 
overiť, ďalej v prípade, keď spracovanie osobných údajov je protiprávne a účastník súťaže odmieta 
výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia, alebo v prípade že 
usporiadateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale účastník súťaže ich požaduje 
na určení, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.  
 
Účastník súťaže má právo na výmaz osobných údajov v prípade, že osobné údaje už nie sú 
potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo v prípade že nesúhlasí 
so spracovaním osobných údajov a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie, alebo v 
prípade, že osobné údaje boli spracované protiprávne, alebo v prípade že osobné údaje musia byť 
vymazané na splnenie právnej povinnosti usporiadateľa.  
 
Účastník súťaže má takisto právo vzniesť námietku proti spracovaniu založenému na oprávnenom 
záujme usporiadateľa a organizátora či ostatných súťažiacich v súvislosti s usporiadaním tejto 
súťaže.   
 
Účastník súťaže má takisto právo na prenositeľnosť údajov.  
 
Vzhľadom na to, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v tejto 
súťaži a bez toho nie je možné sa na nej zúčastniť, platí, že pokiaľ účastník súťaže požiada o 
prenesenie a výmaz poskytnutých údajov, bude to mať za následok ukončenie účasti účastníka v 
súťaži, vrátane straty nároku na výhru.  
 
Účastníci súťaže nebudú predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní.  
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Spracovanie osobných údajov usporiadateľom a organizátorom podlieha dozornej činnosti Úradu 
na ochranu osobných údajov, ktorý svoju činnosť môže koordinovať s inými národnými úradmi v 
ďalších členských štátoch Európskej únie. Pokiaľ účastník súťaže nadobudne dojem, že akékoľvek 
spracovanie jeho osobných údajov prebieha v rozpore s právnymi predpismi, má právo podať 
sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov na adrese: 
www.uoou.sk. 
 
Účastník súťaže môže kedykoľvek kontaktovať usporiadateľa a uplatniť svoje práva na e-mailovej 
adrese: chiosoutez@airbuzz.cz. 

  
 

Č l á n o k   7 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. 
 

2.  Účasť v súťaži je dobrovoľná. Osoby, ktoré si zakúpia spotrebiteľské balenie zaradené do súťaže, 
vyjadrujú jeho zakúpením svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou pravidiel súťaže obsiahnutých 
v tomto hernom pláne. 

 
3.  V prípade rozporu ustanovení tohto herného plánu a propagačných materiálov týkajúcich sa 

súťaže, a v prípade nejasností týkajúcich sa výkladu herného plánu alebo propagačných 
materiálov, majú prednosť a budú sa aplikovať príslušné ustanovenia tohto herného plánu. 
Prípadné vyobrazenie výhier v komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové 
stránky, promočné pásiky a pod.) je len ilustračné a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe 
výhier. 

 
4.  Na právne vzťahy neupravené týmto herným plánom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia 

príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 

5.  V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, 
sa jednotliví účastníci a usporiadateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a 
dohodou. 

 
6.  Tento herný plán je v písomnej podobe uložený u usporiadateľa súťaže a takisto je voľne dostupný 

v elektronickej podobe na Facebookovom profile Facebook Chio Chips Slovenská republika a na 
webovej stránke www.footshop.sk. 
 

 
 

V Prahe dňa 1. 9. 2019 

http://www.facebook.com/bohemiachips/
http://www.footshop.sk/
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