
Podmienky kampane „Volte kvalitu Yamalube”
 
I. Organizátor kampane 
Organizátorom kampane „ Volte kvalitu Yamalube” (ďalej len Kampaň) je YAMAHA MOTOR EUROPE N.V., so sídlom v 
Schiphol-Rijk, Holandsko, Koolhovenlaan 101, 1119NC Schiphol-Rijk, zastúpená YAMAHA MOTOR EUROPE N.V., 
organizačná zložka SK, Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 36662623, IČ DPH: SK2022231574, OR: Obchodný register 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1403/B  (ďalej len Organizátor). . 

 II. Miesto a doba trvania Kampane
1. Akcia bude prebiehať od 29.09.2022 do 31.12.2022 alebo do vypredania zásob, podľa toho, ktorá z podmienok nastane
skôr.
2. Akcia bude prebiehať iba v autorizovaných predajniach Yamaha v Slovenskej republike, ktorých zoznam je uvedený v 
prílohe 1 týchto pravidiel.
3. Akcia bude prebiehať podľa týchto pravidiel na území Slovenskej republiky.
4. Pravidlá sú k dispozícii v sídle organizátora a na webových stránkach www.yamaha-motor.sk
5. Akcia je určená fyzickým osobám - spotrebiteľom, ktoré sa chcú zúčastniť akcie spôsobom, ktorý priamo nesúvisí so 
žiadnou obchodnou, podnikateľskou alebo profesijnou činnosťou vykonávanou touto fyzickou osobou, fyzická osoba sa 
teda akcie zúčastňuje ako spotrebiteľ mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného 
výkonu svojho povolania (ďalej len „účastník“).

III. Podmienky účasti, predmet a priebeh Kampane
1. Účastník, ktorý počas akcie splní nasledujúce podmienky - zakúpi aspoň 4 litre (v balení 4L x 1, alebo 4 x 1L) 
akéhokoľvek maziva značky Yamalube v jednej z autorizovaných predajní Yamaha v Slovenskej republike (zoznam je 
uvedený v prílohe 1 k týmto pravidlám ) - v rámci akcie získa zadarmo 1L chladiacej kvapaliny Yamalube Coolant v 
hodnote 10,33 € bez DPH (kat. číslo YMD650490085), alebo čistiaci gél Yamalube Pro-active v hodnote 10,33 € bez DPH 
(kat. číslo YMD650490022), alebo sprej na reťaz podľa výberu účastníka.
2. Akciu nemožno kombinovať s inou akciou alebo zľavou.
3. Akcia sa nevzťahuje na lodné mazivá Yamalube.
4. Účastníci akcie nemajú nárok na výplatu hotovostného ekvivalentu zľavy, ani nárok na náhradu alebo výplatu zľavy v 
akejkoľvek inej podobe alebo na výmenu zľavy za akýkoľvek iný tovar alebo služby.

IV. Záverečné ustanovenia
1. Prípadné podnety či sťažnosti účastníkov súvisiace s Kampaňou je potrebné zaslať písomne poštou 

organizátorovi: YAMAHA MOTOR EUROPE N.V., organizačná zložka SK, Mostová 2, 811 02 Bratislava s 
označením: „ Volte kvalitu Yamalube “. Podnet, či sťažnosť musí obsahovať presné osobné údaje podávajúceho 
(meno, priezvisko, adresa bydliska, PSČ), dôvod podnetu/sťažnosti a prípadný popis okolností, ktoré 
podnet/sťažnosť odôvodňujú. Podnet, či sťažnosť bude vybavená do 14 dní od jej obdržania. Podnety, či 
sťažnosti podané na nesprávnu adresu alebo informácie, ktoré neobsahujú požadované údaje, nebudú brané do 
úvahy. 

2. Yamaha si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Kampane počas jej trvania.
3. Zúčastnením sa Kampane účastník súhlasí s obsahom týchto podmienok a zaväzuje sa dodržiavať  ich 

ustanovenia .
4. Osobné údaje účastníkov sú spracovávané v  súlade so zákonom a  v rozsahu, ktorý je potrebný pre poskytnutie

danej služby.

Príloha č. 1

Zoznam autorizovaných predajní/servisov Yamaha zúčastňujúcich sa akcie „Volte Kvalitu Yamalube“:

Poradové číslo NÁZOV PREDAJCU ADRESA

1 MEFOSPORT s.r.o. Bratislavská 9, Nitra, 949 01

2 Jakub Vallo Žilinská 810, 017 07 Považská Bystrica

3 Ján Balogh – STYX Pribinova 544/3, 960 01 Zvolen

4 Ján Balogh - STYX Kráľovská 43, 927 01 Šaľa

5 JAREK-MOTO Močarianska 4, 071 01 Michalovce

6 MOTOKOMPLEX 4x4 Kragujevská 3931/39, 010 01 Žilina

7 Petro a spol.  s r.o. Sabinovská 1/A, Prešov, 080 03

8 STYX BA s.r.o.
Stará  Vajnorská  10130,  831  04
Bratislava

9 Tech Moto s.r.o. Račianska 184/A, 831 53 Bratislava

http://www.yamaha-motor.sk/


Príloha č. 2

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV - v súlade s čl. 12 a násl. GDPR (platí pre osobné údaje získané od

účastníků/subjektu údajů v rámci akce)

Podľa čl. 13 odst. 1 a 2 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov zo dňa 27. apríla 2016 (GDPR), Vás týmto

informujeme, že:

1. správcom Vašich osobných údajov je:

a) MEFOSPORT s.r.o..,  bližšie podrobnosti sú uvedené v prílohe 1 týchto pravidiel;

b) Jakub Vallo., bližšie podrobnosti sú uvedené v prílohe 1 týchto pravidiel;

c) Ján Balogh – STYX,  bližšie podrobnosti sú uvedené v prílohe 1 týchto pravidiel ;

d) JAREK-MOTO bližšie podrobnosti sú uvedené v prílohe 1 týchto pravidiel;

e) MOTOKOMPLEX 4x4, bližšie podrobnosti sú uvedené v prílohe 1 týchto pravidiel;

f) Petro a spol.  s r.o.., bližšie podrobnosti sú uvedené v prílohe 1 týchto pravidiel;

g) STYX BA s.r.o., bližšie podrobnosti sú uvedené v prílohe 1 týchto pravidiel;

h) Tech Moto s.r.o., bližšie podrobnosti sú uvedené v prílohe 1 týchto pravidiel;

(Ďalej len „správca“).

2. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo boli získané správcom od

Vás počas realizácie akcie „BLACK FRIDAY 2022“. Za spracovanie Vaších osobných údajov zodpovedá správca, ktorý od

Vás osobné údaje získal. Za účelom realizácie akcie iche môže odovzdať ďalším správcom (organizátorom). So svojimi

sťažnosťami a žiadosťami ohľadne osobných údajov sa obracajte na správcu, ktorý od Vás osobné údaje získal.

3. Vaše osobné údaje budú spracovávané iba za účelom realizácie akcie v súvislosti s právom a povinnosťou spracovávať

údaje,  ktoré  sú  nevyhnutné  k  realizácii  akcie  a  za  účelom  marketingu  na  základe  oprávneného  záujmu.  S  vaším

samostatným, písomným a výslovným súhlasom môžu byť Vaše údaje spracovávané pre marketingové účely ďalšími

správcami.

4. Príjemcom vašich osobných údajov budú iba zamestnanci a spolupracovníci správcu a ďalšie subjekty, ktorým budú

osobné údaje poskytované pre účely realizácie akcie.

5. Vaše osobní údaje nebudú zverené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii mimo EU.

6. Môžete získať kópie osobných údajov spracovávaných správcom.

7. Vaše osobné údaje budú uchovávané po celú dobu akcie, najviac do uplynutia doby jich uchovávania vyplývajúcej z

ustanovení zákona alebo ďalších právnych predpisov, najmä v rozsahu premlčacích a archivačných dôb.

8.  Máte  právo  na  prístup  ku  svojímm  osobným  údajomm,  právo  požadovať  opravu,  vymazanie  alebo  obmedzenie

spracovania týchto údajov, a právo na prenos údajov.

9. Z dôvodov týkajúcích sa Vašej individuálnej situácie máte právo vznniesť námietku proti spracovaniu údajov. Ak budú

údaje  použité  pre  účely  priameho marketingu  na základe  oprávneného záujmu,  máte právo  vznniesť  námietku  bez

uvedenia dôvodu.

10.  Máte právo  svoj súhlas,  pokiaľ  bol  vyžadovanný a udelený,  kedykoľvek odvolať,  čo však neovplyvní  zákonnosť

spracovania, ktoré bolo uskutočnené na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

11. Máte právo podať sťažnosť u dozorového úradu pre ochranu osobných údajov, pokiaľ máte pocit, že spracovanie

vašich osobných údajov porušuje ustanovenia právnych předpisov. Týmto dozorovým úradom v Slovenskej republike je

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov.

12. Poskytnutie Vašich osobných údajov Vami je dobrovoľné, ale bez jich poskytnutia nieje možné akciu uskutočniť.

13. Vaše údaje nebudú spracovávané automatizovaným spôsobom, a to ani vo forme profilovania.


