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ŠTATÚT PROPAGAČNEJ A REKLAMNEJ SÚŤAŽE „Súťaž: Deň detí hrajte o Ťukiho“
Preambula
Predmetom tohto Štatútu propagačnej a reklamnej súťaže „Súťaž: Deň detí hrajte o Ťukiho“ (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.
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 01. 06. 2022 do 06. 06. 2022, 12:00 h. (ďalej len „Doba trvania súťaže“).
4. Súťaž začína uverejnením súťažného postu (príspevku) na stránke Vyhlasovateľa na sociálnej sieti
Facebook na adrese https://www.facebook.com/DIGISLOVAKIA/ (ďalej len “Facebook DIGI SLOVAKIA“).
III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
1. Súťaže sú oprávnené zúčastniť sa fyzické osoby, ktoré (i) majú platne zriadené užívateľské konto na
sociálnej sieti Facebook (ďalej len „Facebook“) v súlade s obchodnými podmienkami a pravidlami
Facebooku, (ii) počas Doby trvania súťaže na Facebooku DIGI SLOVAKIA zverejnia komentár pod
súťažný príspevok (iii) sú staršie ako 18 rokov, (iv) majú platný občiansky preukaz alebo cestovný pas minimálne 6 mesiacov pred dátumom uplynutia doby platnosti (v) splnia ďalšie podmienky uvedené
v tomto Štatúte (ďalej len „Súťažiaci“).
2. Nárok na výhru podľa článku V bod 1 tohto Štatútu nevznikne osobe, ktorá je dlžníkom Vyhlasovateľa
súťaže z akéhokoľvek zmluvného vzťahu alebo jeho zamestnancom alebo 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. V prípade, ak vyžrebovanému
Súťažiacemu nárok na výhru nevznikne, výhra prepadne v prospech vyžrebovaného náhradníka.
V prípade, ak vyžrebovanému Náhradníkovi nárok na výhru nevznikne, výhra prepadne v prospech DIGI
SLOVAKIA.
3. Zo súťaže je vylúčený Súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom
získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
IV. Pravidlá súťaže
1. Súťaž sa uskutoční na Facebooku DIGI SLOVAKIA počas Doby trvania súťaže.
2. Do súťaže a žrebovania o výhru bude zaradený každý, kto zverejní komentár pod súťažný post
(príspevok) uverejnený na Facebooku DIGI SLOVAKIA v termíne uvedenom v článku II bod 3 tohto
Štatútu.
3. Žrebovanie sa uskutoční 06. 06. 2022, a to neverejne náhodným výberom z účastníkov súťaže, ktorý
splnili podmienky uvedené v Štatúte. Zo žrebovania vzídu 10 výhercovia.
V. Cena a postup pri jej odovzdaní
1. Prvou až desiatou cenou v súťaži je 1 (jedna) Ťuki plyšová postavička v celkovej hodnote 10,00 EUR s
DPH.

Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
IČO: 35701722, DIČ: 2020356503
IČ DPH: SK2020356503

Bankové spojenie
ING Bank N.V
IBAN: SK 98 7300 0000 0090 0002 7060
BIC: INGBSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1., Oddiel Sro, Vložka č.: 24813/B

2. Poskytovateľom cien je DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
3. Reklamáciu ceny bude možné uplatniť u poskytovateľa.
4. Každý Súťažiaci svojou účasťou v súťaži berie na vedomie, že v prípade jeho vyžrebovania budú jeho
údaje v rozsahu meno, priezvisko a email dané k dispozícií poskytovateľovi ceny za účelom realizácie
odovzdania ceny, resp. organizácie odovzdania ceny. Súťažiaci, ktorý prijme cenu, potvrdzuje
oboznámenie sa so spracúvaním jeho osobných údajov Vyhlasovateľom súťaže, ktoré sú dostupné na
internetovej adrese www.digislovakia.sk.
5. Výherca bude Vyhlasovateľom súťaže informovaný o výhre v lehote do 2 dní od žrebovania
prostredníctvom sociálnej siete Facebook a následne mu budú doručené všetky potrebné informácie
potrebné na uplatnenie výhry. V prípade, ak výherca neodpovie prostredníctvom jeho Facebooku do 2
pracovných dní odo dňa obdržania informácie o výhre v súťaži, výhra prepadá v prospech náhradníka.
6. Výherca súťaže má právo výhru odmietnuť. V takom prípade výhra prepadne v prospech náhradníka.
7. Vyhlásenie výsledkov Súťaže s uvedením Výhercu uverejní Vyhlasovateľ súťaže na Facebooku DIGI
SLOVAKIA v znení: krstné meno a prvé písmeno priezviska.
8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa zaväzuje výhercov súťaže
informovať najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia o výhre v súťaži.
9. DIGI SLOVAKIA nenesie zodpovednosť za použitie Výhry Výhercom.
VI. Spracovanie osobných údajov
1. Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať nasledovných právnych základoch:
1. 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.
2. Zverejnenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem
zverejnenie bude prebiehať na Facebooku „ DIGI Slovakia, s. r. o.“.
3. 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.
1. Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu – meno, priezvisko, elektronická adresa,
telefonický kontakt,
2. 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.
3. Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, adresa,
kontakt, dátum odovzdanej výhry na ktoré sa viaže daňové plnenie
3. Informácia o výhercovi bude zverejnená 06. 06. 2022 na Facebooku DIGI Slovakia.
4. Zverejnenie o výhercovi bude realizované po dobu 1 rok mesiacov. Dotknutá osoby má právo späť-vziať
súhlas na zverejnenie jej osobných údajov ak ho raz udelila. Toto zverejnenie sa viaže na osobitný súhlas.
5. Neprevzatie výhry sa automaticky považuje za odvolanie udeleného súhlasu podľa predchádzajúcej vety.
6. Viac informácii nájdete v informačnej povinnosti na www.digislovakia.sk.
7. 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.
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VII. 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.
3. Na cenu z tejto súťaže 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 cenu 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.
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

01. 06. 2022, Bratislava
Táto súťaž nie je vyhlasovaná ani sponzorovaná sociálnou sieťou Facebook. Informácie, ktoré poskytnete, budú
využité len na účely tejto súťaže.

