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Štatút akcie: „Zákaznícka kartička“   

(ďalej len „Štatút”), (ďalej len „ Akcia”)  

 

I. Vyhlasovateľ Akcie 

Obchodné meno: Sola Switzerland EU s.r.o. (ďalej len „Sola”)  

Sídlo: Novozámocká 1065, 951  12 Ivanka pri Nitre 

IČO: 46 232 184  

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29318/N  

 

II. Term ín konania akcie  

18. 10. 2021 – 30.4.2022 (ďalej len „Termín konania Akcie“).  

 

III. Účastníci Akcie a podmienky Akcie  

Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov . 

 

IV. Podmienky Akcie  

1. Akcia prebieha v kaviarni SOLATERIA spoločnosti SOLA Switzerland EU s.r.o., na adrese 
Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre.  

2. Do Akcie sa môže zapojiť účastník podľa čl. III , ktorý  vyplní na kupóne, ktorý bude 
k dispozícii priamo v  kaviarni SOLATERIA, (ďalej len „Kupón“) svoje osobné  údaje 
(meno, priezvisko, email , obec/mesto) a Kupón odovzdá zodpovednej osobe .  

Do Akcie sa môže Účastník Akcie zapojiť iba jedenkrát  prostredníctvom jedného 
podaného Kupónu.  

3. Vyplnenie a podanie Kupónu  bude možné uskutočniť iba v Termíne konania Akcie a na 
mieste uvedenom v bode 1 tohto článku.  

4. Na základe vyplneného kupónu obdrží Účastník Akcie zákaznícku kartu SOLATERIA, 
prostredníctvom ktorej mu bude umožnené zbieranie bodov a  čerpanie zliav .  

5. Zľavy vyplývajúce zo zákazníckej kartičky nie je možné kombinovať s  inými zľavami ani 
zamestnaneckými cenami.  

 
V. Ochrana osobných údajov 

1. Osobné údaje Účastníkov Akcie ako Dotknutých osôb, v rozsahu meno, priezvisko, 
email, obec/mesto budú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoO Ú“) a to prevádzkovateľom 
(spoločnosťou Sola, kontaktné údaje v  Článku I.) a prípadne v jej mene subdodávateľmi 
na základe uzatvorenej zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov za rovnako 
prísnych podmienok (právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, poskytujúci 
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počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov či reklamné a 
marketingové služby).  

2. Účastníci Akcie svojou účasťou na Akcii, vyplnením a  odovzdaním Kupónu 
a prejavením súhlasu s  podmienkami Akcie v tomto Štatúte berú na vedomie, že pre 
účely priebehu Akcie je nutné spracúvanie ich osobných údajov podľa tejto informácie. 
Bez spracúvania osobných údajov podľa tejto informácie nie je možná účasť 
návštevníkov na Akcie, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na jej 
organizáciu, vyhodnotenie, odovzdanie cien a kontrolu dodržiavania pravidiel Akcie. 

3.  Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvného vzťahu 
ohľadom účasti na Akcii, a to v zmysle čl. 13 ods. 1 písm. b) ZoOÚ. Návštevníci  kaviarne 
nie sú povinn í svoje osobné údaje  prostredníctvom kupónu poskytnúť. Sú však 
nevyhnutné na plnenie tohto zmluvného vzťahu a bez ich poskytnutia nie je zo strany 
Soly možné účasť na Akcii zabezpečiť.  

4. Osobné údaje Účastníkov Akcie budú spracúvané po dobu trvania Akcie a  po jej 
skončení na  marketingové účely. 
 
5. Ako Účastníci Akcie máte  práva podľa príslušných právnych predpisov, predovšetkým 
ZoOÚ, a  to najmä  právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich 
uložených údajov a  v prípade, že ste k  spracúvaniu udelili súhlas, môžete ho kedykoľvek 
odvolať s  účinkami do budúcna.  Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo 
všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň (i) právo na prístup k vašim 
osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na 
obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie 
vašich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú 
potrebné  na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj 
súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne 
ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Máte tiež právo na prenosnosť údajov, t.j. 
máte  právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej 
forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 
čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k 
druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný. Ako dotknutá 
osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri 
podozrení, že sa  vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. V 
súvislosti s vyššie uvedenými právami sa na nás môžete obrátiť e -mailom na 
info@solaswiss.com alebo poštou na sídle spoločnosti Sola.  
 

VI. Záverečné ustanovenia 

1. Tento Štatút sa stáva účinným dňa 18.10.2021. Účastníci  Akcie vyjadrujú́  svoj 
bezvýhradný ́ a bezpodmienečný ́ súhlas  s obsahom tohto Štatútu.  

2. Sola si vyhradzuje právo kedykoľvek počas  Termínu  konania Akcie zmeniť Štatút Akcie 
a podmienky Akcie v ňom obsiahnuté́. Zmenené podmienky Akcie budú zverejnené na 
internetovej stránke www.solapoint.sk  a sú úč inné  okamihom ich zverejnenia.  

3. Na zaradenie do Akcie nie je právny  nárok.  Účasť  v Akcii je neprevoditeľná  a nemôže 
byť ani predmetom dedičského práva.  

4. Sola si vyhradzuje právo Akciu kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo 
zrušiť. Taktiež  si vyhradzuje právo posunúť termín začiatku a ukončenia Akcie, a to v 
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odôvodnených prípadoch (napr. pri zlyhan í  ́ technického zabezpečenia  a z iných 
dôvodov).  

5. V prípade  rozporu propagačných  materiálov  s týmto  Štatútom  má prednosť Štatút. V 
prípade potreby poskytnutia záväzného výkladu Štatútu je oprávnený  tento poskytnúť 
výlučne Sola.  

6. Prípadné spory, ktoré  vzniknú z tejto Akcie alebo v súvislosti s ňou, sa jednotliv í 
Účastníci Akcie a Sola zaväzujú́  riešiť dohodou. Vymáhanie zliav alebo účasti na Akcii 
súdnou cestou je vylúčené.  

7. Ostatné skutočnosti v tomto Štatúte neupravené  sa riadia pr íslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka.  

8.Tento Štatút je pr ístupný  na nahliadnutie v kaviarni SOLATERIA na adrese sídla Soly.   

 
 
Ivanka pri Nitre, 18.10.2021 


