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ŠTATÚT PROPAGAČNEJ A REKLAMNEJ SÚŤAŽE „Tablet ako darček“ 
  

Preambula 
Predmetom tohto Štatútu propagačnej a reklamnej súťaže „Tablet ako darček“ (ďalej len „Štatút“) je úprava 
súťažných podmienok a pravidiel, pri splnení ktorých sa oprávnená osoba zúčastnená na súťaži môže stať 
výhercom ceny uvedenej v článku V. tohto Štatútu. 
 
 

I. Vyhlasovateľ súťaže  
1. Vyhlasovateľom tejto 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 číslo: 24813/B (ďalej len „Vyhlasovateľ súťaže“). 
 

II. Cieľ a trvanie súťaže 

1. Cieľom súťaže je marketingová podpora dobrého mena Vyhlasovateľa súťaže a podpora predaja 
základného balíka služby SATELIT Premium, KÁBLOVKA Premium, INTERNET Premium, 
2PLAY SATELIT s využitím balíka Premium, 2PLAY KÁBLOVKA s využitím balíka Premium 
alebo SAT2CABLE s využitím balíka Premium a využitia Bonusu na zriadenie služby podľa 
aktuálneho Cenníka podniku (ďalej len „Služba“). 

2. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru.  

3. Súťaž prebieha v termíne od 06.07.2020 do 12.07.2020 alebo do momentu kedy prvých 100 Účastníkov 
splní všetky podmienky Súťaže a získa výhru (ďalej len „Doba trvania súťaže“). Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností, Súťaž skončí momentom, ktorý nastane skôr.    
 

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže a pravidlá súťaže 
1. Súťaž je určená iba pre fyzické osoby-nepodnikateľov, ktoré sú novými zákazníkmi Vyhlasovateľa súťaže. 

Novým zákazníkom sa rozumie výhradne zákazník (Účastník), ktorý v čase do 06. 07. 2020 nevyužíval 
žiadnu zo Služieb, ani nemá s Vyhlasovateľom súťaže uzatvorenú zmluvu o  poskytovaní verejných 
služieb v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, predmetom ktorej je 
poskytovanie služby internetového prístupu alebo služby satelitnej televízie alebo služby káblovej 
televízie, pričom počas Doby trvania súťaže uzatvorí s Vyhlasovateľom súťaže zmluvu o  poskytovaní 
verejných služieb v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, predmetom ktorej je 
poskytovanie Služby uvedenej v bode 1. článku II. tohto Štatútu pričom Účastník si zvolil zriadenie Služby 
s využitím Bonusu na zriadenie služby podľa aktuálneho Cenníka podniku (ďalej len „Účastník“).  

2. Výhercami Súťaže bude prvých 100 Účastníkov, ktorí spadajú pod definíciu nového zákazníka v zmysle 
predchádzajúceho bodu a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky Súťaže: 

a. uzatvorenie zmluvy o  poskytovaní verejných služieb v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o 
elektronických komunikáciách, predmetom ktorej je poskytovanie Služby uvedenej v bode 1. 
článku II. tohto Štatútu, 

b. úspešná aktivácia príslušného balíka Služby (t.j. úspešná inštalácia, zriadenie a aktivácia 
príslušného základného balíka Služby uvedeného v bode 1. článku II. tohto Štatútu Účastníkovi), 

c. zaplatenie prvej faktúry, ktorú Vyhlasovateľ súťaže vystaví Účastníkovi po úspešnej aktivácii 
Služby, 

d. Účastník nemá voči Vyhlasovateľovi súťaže dlh alebo nedoplatok v čase využitia Súťaže. 
3. Pre určenie prvých 100 Účastníkov, ktorí využili Súťaž platia nasledovné podmienky: 

a. do poradia bude zaradený iba nový zákazník v zmysle definície uvedenej v bode 1. článku III. 
tohto Štatútu, 

b. poradie Účastníkov bude počítane chronologicky podľa času prejavenia záujmu o využitie Súťaže 
a uzatvorenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o 
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elektronických komunikáciách, ktorej predmetom bude poskytovanie niektorej zo Služieb 
uvedených v bode 1. článku II. tohto Štatútu, pričom Účastníci, ktorí po prejavení záujmu 
následne nevyužijú Súťaž alebo nesplnia všetky podmienky Súťaže alebo im nebude zriadená a 
aktivovaná Služba do celkového poradia nebudú započítaní,  

c. celkový počet 100 zákazníkov bude tvoriť 100 nových zákazníkov ktorí si uzatvoria zmluvu 
o poskytovaní verejných služieb v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách, ktorej predmetom bude poskytovanie niektorej zo Služieb uvedených v bode 1. 
článku II. tohto Štatútu pričom Účastník si zvolil zriadenie Služby s využitím Bonusu na zriadenie 
služby podľa aktuálneho Cenníka podniku 

4. Nárok na výhru podľa článku IV. bod 1. tohto Štatútu nevznikne: 
a. osobe, ktorá je dlžníkom Vyhlasovateľa súťaže z akéhokoľvek zmluvného vzťahu 
b. osobe, ktorá je jeho zamestnancom Vyhlasovateľa súťaže, 
c. osobe, ktorá nemá platný občiansky preukaz alebo cestovný pas, alebo má platný občiansky 

preukaz alebo cestovný pas, pričom doba platnosti dokladu uplynie v lehote kratšej ako 6 
mesiacov alebo osobe,  

d. osobe, ktorá nebola medzi prvými 100 Účastníkmi, ktorí uzatvorili počas Doby trvania súťaže 
zmluvu o poskytovaní verejných služieb v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách, ktorej predmetom je poskytovanie niektorej zo Služieb uvedených v bode 1. 
článku II. tohto Štatútu pričom Účastník si zvolil zriadenie Služby s využitím Bonusu na zriadenie 
služby podľa aktuálneho Cenníka podniku, 

e. osobe, ktorá nesplnila podmienky Súťaže uvedené v bode 2. článku III. tohto Štatútu.  
5. Zo súťaže je vylúčený Súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom 

získania výhry, bez ktorého by inak nezískal žiadnu výhru alebo sa ani nemohol zúčastniť na Súťaži. 
6. Jeden Účastník môže sa môže do Súťaže zapojiť  iba jedenkrát. Účastníkovi vznikne nárok iba na jednu 

výhru. 
 

IV. Cena a postup pri jej odovzdaní  
1. Prvých 100 Účastníkov, ktorí využili Súťaž, a uzatvorili s Vyhlasovateľom súťaže zmluvu o  poskytovaní 

verejných služieb v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, predmetom ktorej 
je poskytovanie Služby uvedenej v bode 1. článku II. tohto Štatútu pričom Účastník si zvolil zriadenie 
Služby s využitím Bonusu na zriadenie služby podľa aktuálneho Cenníka podniku, a splnili všetky 
podmienky uvedené v tomto Štatúte, získa výhru, ktorou je tablet Lenovo Tab M7. 

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry a jeho vlastností a parametrov. 
Hodnota výhry  je 80,00 EUR s DPH (slovom: osemdesiat eur nula centov). 

3. Poskytovateľom výhry nie je Vyhlasovateľ súťaže, ale zmluvný partner Vyhlasovateľa súťaže, a to 
obchodná spoločnosť AGEM COMPUTERS, spol.s r.o., so sídlom Panónska 42, Bratislava 851 01, IČO: 
35 692 715, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 11206/B. 
Podnik nezodpovedá za vady výhry. Prípadné vady výhry, reklamáciu výhry a z toho vyplývajúce práva 
a povinnosti môže Účastník uplatniť iba u zmluvného partnera Vyhlasovateľa súťaže.  

4. Vyhlasovateľ súťaže doručí výhru výhercovi do 45 dní od splnenia všetkých podmienok uvedených 

v tomto Štatúte (v prípade ak podmienky nie sú splnené v jednom okamihu, potom splnenie všetkých 

podmienok nastane okamihom splnenia poslednej z podmienok). 

5. Účastník berie na vedomie skutočnosť, že uzatvorením zmluvy, ktorou si Účastník aktivuje základný balík 

Služby prostredníctvom niektorého z obchodných zástupcov Vyhlasovateľa súťaže, nastanú účinky 

splnenia podmienok až okamihom, kedy obchodný zástupca Vyhlasovateľa súťaže doručí 

Vyhlasovateľovi súťaže všetky podklady týkajúce sa uzatvorenia zmluvy s Účastníkom. V tomto prípade 

sa doručenie výhry Účastníkovi predlžuje o dobu potrebnú na doručenie podkladov týkajúcich sa 

uzatvorenia zmluvy s Účastníkom Vyhlasovateľovi súťaže.  

6. Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za použitie výhry výhercom (Účastníkom). 
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V. Spracovanie osobných údajov 
1. Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať nasledovných právnych základoch: 

a. Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných 
údajov je akceptácia podmienok súťaže – zmluva v ktorej dotknutá osoby vystupuje ako jedna zo 
zmluvných strán. 

b. Zverejnenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem 
zverejnenie bude prebiehať na Webovom sídle DIGI Slovakia, s.r.o.“. 

c. Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov - právnym základom 
spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva – platí len 
v prípade ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť 

2. Rozsah spracúvaných údajov.  
a. Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu – meno, priezvisko, elektronická adresa, 

telefonický kontakt,  
b. Zverejnenie výhercu - účastník súťaže berie na vedomie, že v prípade jeho výhry budú jeho 

osobné údaje zverejnené v rozsahu meno, priezvisko, výhra, dátum prevzatia výhry podľa 
osobitného súhlasu. 

c. Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, adresa, 
kontakt, dátum odovzdanej výhry na ktoré sa viaže daňové plnenie 

3. Zverejnenie o výhercovi bude realizované po dobu 1 rok. Dotknutá osoby má právo späť-vziať súhlas na 
zverejnenie jej osobných údajov ak ho raz udelila. Toto zverejnenie sa viaže na osobitný súhlas. 

4. Neprevzatie výhry sa automaticky považuje za odvolanie udeleného súhlasu podľa predchádzajúcej vety. 
5. Viac informácii nájdete v informačnej povinnosti na  www.digislovakia.sk. 
6. Účastník, ktorý prijme výhru, potvrdzuje oboznámenie sa so spracúvaním jeho osobných  údajov a berie 

na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email budú dané k dispozícií 
poskytovateľovi výhry za účelom realizácie odovzdania výhry, resp. organizácie odovzdania výhry. 
 

  
VI. Záverečné ustanovenia  

1. Tento Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Vyhlasovateľ 
súťaže môže počas súťaže jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu bez dodržania 
podmienok tohto Štatútu, najmä v prípadoch, ak by Vyhlasovateľovi súťaže hrozila škoda. Vyhlasovateľ 
súťaže má právo odvolať Súťaž, najmä v prípadoch, ak by Vyhlasovateľovi súťaže hrozila škoda. Na 
účinnú zmenu Štatútu súťaže alebo odvolanie Súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ súťaže zverejnil 
tento údaj o zmene alebo odvolaní na internetovej adrese www.digislovakia.sk   

2. Počas konania súťaže je zo strany Vyhlasovateľa súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov osôb 
zúčastnených na súťaži v zmysle platných právnych predpisov, bližšie informácie sú k dispozícii na na 
internetovej adrese www.digislovakia.sk   

3. Tento Štatút a ani komunikácia na propagačných materiáloch Vyhlasovateľa súťaže nepredstavujú právne 
záväznú ponuku,  majú len informačný charakter. Na získanie výhry nie je právny nárok a nie je možné ju 
súdne vymáhať.  

4. Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie 
v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom Vyhlasovateľ súťaže 
nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu. Vyhlasovateľ súťaže nehradí 
súťažiacim ani Výhercovi žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. 
s uplatnením nároku na výhru. 

5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu 
týchto pravidiel Vyhlasovateľ súťaže zverejní na internetovej adrese www.digislovakia.sk.  

6. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu 
požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Vyhlasovateľ a namiesto výhry 
nie je možné požadovať peňažné plnenie.  

7. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.  

http://www.digislovakia.sk/
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8. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto 
štatútu, Vyhlasovateľ súťaže vysvetlí, resp. má právo, na jednostrannú opravu nejasnosti v Štatúte.  

9. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 
Zb. v platnom znení. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v 
súvislosti s ňou sa jednotlivé osoby zúčastnené na súťaži a Vyhlasovateľ súťaže zaväzujú, že ich budú 
riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.  

10. Všade tam, kde sa uvádza v tomto Štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak. Každý má 
právo nahliadnuť do tohto Štatútu a požiadať o jeho fotokópiu. Štatút je k dispozícii na internetovej 
adrese www.digislovakia.sk  

11. Pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uverejnenia na stránke www.digislovakia.sk   
12. Ostatné práva a povinnosti Vyhlasovateľa súťaže (Podniku) a Účastníka, ktoré nie sú v tomto Štatúte 

upravené sa riadia zmluvnými dokumentmi Vyhlasovateľa súťaže (Podniku), ktoré sú k dispozícii na 
internetovej adrese www.digislovakia.sk.  

 
06. 07.2020, Bratislava  
 
 

http://www.digislovakia.sk/

