Štatút propagačnej a reklamnej súťaže
„Aktivuj si elektronickú faktúru k službám DIGI SLOVAKIA!“
Štatút propagačnej a reklamnej súťaže „Aktivuj si elektronickú faktúru k službám DIGI
SLOVAKIA!“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na propagačnej a reklamnej súťaži,
spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o
právach a povinnostiach účastníkov propagačnej a reklamnej súťaže.
I.

Organizátor súťaže

1. Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701
722, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24813/B
(ďalej len „Organizátor“) vyhlasuje propagačnú a reklamnú súťaž s názvom „Aktivuj si
elektronickú faktúru k službám DIGI SLOVAKIA!“ (ďalej len „Súťaž“) podľa pravidiel uvedených
v tomto Štatúte. Ceny do súťaže poskytuje spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a JG Sport Agency,
s.r.o., Lúčna 7560/16, Trnava, IČO 46 340 157.
2. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona číslo 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru.
II.

Prevádzkovateľ súťaže

1. Technickým prevádzkovateľom Súťaže je spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24813/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
III.

Predmet, účel a trvanie súťaže

1. Účelom Súťaže je propagácia elektronickej faktúry k službám Organizátora s cieľom zvýšenia
počtu účastníkov, ktorí ju využívajú a majú ju aktivovanú.
2. Súťaž sa uskutoční v čase od 20.04.2015 do 30.09.2015 vrátane, v rámci určených kôl súťaže
(ďalej len „doba trvania súťaže“) na území Slovenskej republiky.
IV.

Podmienky účasti v súťaži - účastníci súťaže

1. Každá osoba, ktorá je na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb účastníkom
využívajúcim služby Organizátora - služby káblovej alebo satelitnej televízie alebo služby
internetového prístupu (ďalej len spoločné označenie ako „Služby“) a ktorá si počas trvania súťaže
vo vzťahu k týmto Službám aktivuje zasielanie faktúry za poskytnuté služby elektronickou formou
na email určený účastníkom, bude zaradená do Súťaže ako jej účastník pre aktuálne prebiehajúce
súťažné kolo (ďalej len „Súťažiaci“). Ak účastník využíva od Organizátora viacero Služieb, bude
zaradený do žrebovania vždy len jeden krát.

2. Každý Súťažiaci je oprávnený odmietnuť zaradenie do Súťaže písomne, listom zaslaným na
adresu sídla Organizátora. Do súťaže zároveň nebudú zaradené ani tie osoby, ktoré o to písomne
požiadajú Organizátora. Takéto osoby sa nepovažujú za Súťažiacich.
3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Organizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke (v
súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka). Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je touto
osobou, nemá právny nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a prepadá v prospech náhradníka.
4. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby:
- voči ktorým Organizátor eviduje neuhradenú splatnú pohľadávku alebo
- voči ktorým Organizátor v súlade s ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov obmedzil alebo prerušil poskytovanie
elektronických komunikačných služieb z dôvodu zneužívania služby alebo
- ktoré si počas doby trvania súťaže, resp. v rámci súťažného kola, elektronickú faktúru
deaktivovali a následne aktivovali.
V.

Priebeh súťaže

1. Zo všetkých Súťažiacich, ktorí sa v jednotlivom súťažnom kole splnili podmienky na zaradenie
do Súťaže, sa po uplynutí súťažného kola, najneskôr do 15 pracovných dní, vyžrebuje príslušný
počet výhercov, ktorí získavajú výhru uvedenú v článku VI. tohto Štatútu. K výhercom sa vyžrebuje
aj príslušný počet náhradníkov, ktorí v prípade neúspešného kontaktovania výhercu alebo
odovzdania a prevzatia výhry budú kontaktovaní ako výhercovia. Prednosť má vždy skôr
vyžrebovaný výherca/náhradník.
2. Súťaž má tri súťažné kolá prebiehajúce nasledovne:
a) prvé súťažné kolo trvá od 20.4. do 30.6.2015,
b) druhé súťažné kolo trvá od 1.7. do 14.8.2015 a
c) tretie súťažné kolo trvá od 15.8. do 30.9.2015.
3. Výhercovia budú kontaktovaní o výhre prostredníctvom kontaktu zadaného v súvislosti
s aktiváciou elektronickej faktúry. Za týmto účelom Súťažiaci udeľuje Organizátorovi súhlas so
spracúvaním emailovej adresy pre účel tejto Súťaže. O tejto skutočnosti informovaní
Organizátorom najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa žrebovania. Výherca je povinný sa pre účely
odovzdania výhry identifikovať, udeliť súhlas na spracúvanie kontaktných údajov pre účely
odovzdania výhry v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email a telefónne číslo. Údaje o výhercoch
budú spracúvané maximálne do 1.11.2015. Výherca bude v zmysle predchádzajúceho odseku
zároveň oslovený aj za účelom dohodnutia odovzdania výhry. Ak nebude možné výhercu
kontaktovať v uvedenej lehote, pričom budú uskutočnené minimálne 3 pokusy, výhru získava
náhradník, ktorý bude kontaktovaný rovnakým spôsobom. Ak nie je úspešné ani kontaktovanie
a odovzdanie výhry náhradníkovi.
VI.

Výhry pre výhercov

1. Do súťaže je zaradených 5 výhier, ktoré sú v rámci jednotlivých súťažných kôl rozdelené
nasledovne:

-

-

-

Pre prvé súťažné kolo sa poskytuje výhra dovolenkový pobyt pri mori od cestovnej
kancelárie JG Sport Agency (Gabriel Tour) v hodnote 2.400 € s DPH pre dve osoby do
Turecka. V rámci tohto súťažného kola sa žrebuje jeden výherca a jeden náhradník.
Pre druhé súťažné kolo sa poskytuje výhra LED televízor Panasonic v hodnote 600 € s DPH
a Mobilný telefón HTC One M8 v hodnote 400€ s DPH. V rámci tohto súťažného kola sa
žrebujú dvaja výhercovia a dvaja náhradníci.
Pre tretie súťažné kolo sa poskytuje výhra Mobilný telefón iPhone 5S 32GB v hodnote 545
€ s DPH a Tablet LG Pad 8.0 Wi-Fi + LTE v hodnote 199 € s DPH. V rámci tohto
súťažného kola sa žrebujú dvaja výhercovia a dvaja náhradníci.

2. Výhra je neprenosná. Vzdaním sa výhry alebo jej odmietnutím prijatia zaniká nárok výhercu na
výhru. Organizátor neposkytuje alternatívne plnenia, ani peňažnú náhradu za výhru.
VII.

Odovzdávanie výhier

1. Výhry budú výhercom doručené najneskôr do 45 pracovných dní odo dňa žrebovania.
Podmienkou odovzdania výhry je podpis výhercu na Protokole o prevzatí výhry, v ktorom zároveň
udelí súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak nedôjde k podpisu Protokolu o prevzatí výhry v
zmysle tohto bodu alebo nie sú splnené ostatné podmienky pre odovzdanie výhry stanovené v tomto
Štatúte.
2. Výhry budú doručené výhercovi na náklady Organizátora, a to zaslaním písomného oznámenia o
výhre spolu s Protokolom o prevzatí výhry prostredníctvom kuriéra.
3. V prípade výhry Súťažiaceho mladšieho ako 18 rokov bude výhra odovzdaná zákonnému
zástupcovi.
4. Organizátor je oprávnený odmietnuť odovzdanie výhry Výhercovi, ktorý dlžníkom Organizátora
z akéhokoľvek zmluvného vzťahu alebo podnik už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo
vypovedal zmluvu s ním.
5. Každý výherca má právo odmietnuť výhru.
VIII. Práva dotknutej osoby
1.Zapojením sa do Súťaže, aktiváciou elektronickej faktúry a podpisom protokolu, poskytuje
Súťažiaci Organizátorovi súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v
platnom znení (ďalej len „Zákon“) so spracúvaním svojich osobných údajov na účel organizovania
Súťaže, zverejnenia údajov o Výhercovi na webovej stránke Organizátora v rozsahu meno,
priezvisko, obec a na účel odovzdania a prevzatia výhry. Tento súhlas je Súťažiaci, resp. Výherca
kedykoľvek oprávnený odvolať písomne zaslaným oznámením na adresu sídla Organizátora.
2.Dotknutá osoba má právo (najmä na základe ustanovení Zákona 122/2013 o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov) na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa najmä:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; pri vydaní
rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom
spracúvania a vyhodnocovania operácií,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné
údaje na spracúvanie,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na
účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho
marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho
marketingu.
IX.

Záverečné ustanovenia

1. Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú
hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom
postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje v prípade zmeny skutočností rozhodujúcich pre
priznanie alebo realizáciu výhry zmeniť podmienky Súťaže alebo priznať výhercovi inú výhru,
ktorá je kvalitatívne a hodnotne podobná výhre uvedenej v bode VI. tohto Štatútu. Náhradná výhra
môže byť aj iného druhu resp. charakteru ako je výhra podľa bodu VI. tohto Štatútu.
2. Organizátor sa zaväzuje z každej výhry uhradiť úplnú daň z pridanej hodnoty podľa platnej
právnej úpravy. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je príjemca výhry povinný
postupovať podľa legislatívnych požiadaviek zákona. Akékoľvek iné ďalšie súvisiace povinnosti
zaväzujú výhercu.
3. Štatút bude k dispozícii na požiadanie u Organizátora alebo na stránkach www.digislovakia.sk.
4. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie trvania Súťaže, jej prerušenie alebo zmenu
pravidiel. Akúkoľvek
zmenu Štatútu oznámi Organizátor na webovej stránke www.digislovakia.sk.
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