PODMIENKY SÚŤAŽE:
PODMIENKY SÚŤAŽE „#priznatsamioplati“
I. Úvodné ustanovenia
1.
Organizátorom súťaže je: Wiktor Leo Burnett, spol. s r.o., so sídlom Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 31334938 (ďalej len „organizátor súťaže“). Súťaž je organizovaná v spolupráci so
spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08, Bratislava, IČO 35697270,
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1142/B (ďalej
ako ,,spoločnosť Orange“) a práva organizátora sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na ňu.
II. Podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 15 rokov, je plne spôsobilá
k právnym úkonom ; s výnimkou osôb uvedených v čl. VIII. týchto podmienok; súťažiacim môže
byť tiež fyzická osoba mladšia ako 18 rokov a/alebo osoba pozbavená spôsobilosti na právne
úkony, avšak takáto osoba môže výhru prevziať len v zastúpení svojho zákonného alebo iného
oprávneného zástupcu (ďalej len „súťažiaci“).
III. Trvanie súťaže
Súťaž je časovo limitovaná a prebieha od 29.5.2017 do 30.9.2017
IV. Pravidlá a princíp zapojenia sa do hry
1.
Súťaž prebieha na sociálnej sieti Instagram
2.
Úlohou záujemcu o účasť v súťaži bude zverejniť na verejnom profile na instagrame fotku s
hashtagom #priznatsamioplati
3.
Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane, vždy vytvorením ďalšieho popisu do
obrázku.
V. Určenie výhercov a výhier
1.
Výhry v súťaži: 2x Apple iPhone 7
2.
Žrebovanie výhercov z pomedzi hlasujúcich návštevníkov bude prebiehať náhodným výberom
prostredníctvom počítačového systému za prítomnosti zástupcu organizátora súťaže. Každý
výherca získa jednu výhru.

3.
Výhra v súťaži môže podliehať dani z príjmu, príp. ďalším odvodom alebo poplatkom v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
VI. Odovzdanie výhry a spoločné ustanovenia k výhram
1.
O výhre bude každý výherca informovaný organizátorom súťaže prostredníctvom súkromnej
správy na soc. sieti Instagram. V prípade, ak výherca nebude reagovať na oznámenie o výhre
do 48 hodín od odoslania informácie o výhre organizátorom a nepotvrdí svoj záujem o prevzatie
výhry, nárok súťažiaceho na výhru zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel.
2.
Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne v sídle organizátora, ak sa organizátor nedohodne s
jednotlivými výhercami inak. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nemožnosť skontaktovať sa s výhercom; ak prípadné oznámenie o výsledku súťaže bude súťažiacemu z akéhokoľvek
dôvodu nedoručiteľné, účasť súťažiaceho v súťaži zaniká a stráca nárok na výhru.
3.
Každý výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť. V prípade
osoby mladšej ako 18 rokov alebo osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony bude výhra
odovzdaná zákonnému (príp. inému oprávnenému) zástupcovi súťažiaceho. V sporných prípadoch o nároku výhercu na výhru alebo splnení podmienok týchto pravidiel súťaže, si organizátor
vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o týchto nárokoch.
4.
Žiadnu z výhier nie je možné vymeniť za iné tovary alebo služby organizátora alebo akejkoľvek
tretej osoby. Výhry sú neprenosné.
VII. Zodpovednosť organizátora súťaže
Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom
súdu. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže
nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.
VIII. Vylúčenie zamestnancov organizátora a ďalších subjektov zo súťaže
Súťaže sa nemôžu ako súťažiaci zúčastniť zamestnanci alebo členovia výkonného alebo kontrolného orgánu organizátora súťaže, Nadácie Orange, spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ani iná
osoba, ktorá sa na príprave a priebehu súťaže akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo
zúčastňuje, ani osoby blízke uvedeným osobám ( § 116 Občianskeho zákonníka ). Tieto osoby
budú organizátorom súťaže zo súťaže vylúčené.
IX. Osobné údaje
1.
Zapojením sa do súťaže a poskytnutím osobných údajov a iných údajov, dáva každý súťažiaci
súhlas organizátorovi, aby vo vlastnom mene alebo prostredníctvom sprostredkovateľa spracovával osobné údaje a iné poskytnuté údaje súťažiaceho v rozsahu, ktorý súťažiaci poskytol do
súťaže za účelom realizácie súťaže, kontaktovania a odovzdania výhier a zaradenia do databázy
využívanej na marketingové aktivity spojené s oslovovaním s ponukou produktov a služieb.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne, na dobu trvania súťaže a dobu

nevyhnutne nutnú na jej propagáciu a vyhodnotenie . Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním
osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora.
Dňom doručenia takéhoto oznámenia organizátorovi sa súťažiaci považuje za nespĺňajúceho
podmienky súťaže, je zo súťaže vylúčený, stráca nárok na ďalšiu účasť v súťaži vrátane nároku na
výhru. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 a nasl. zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
2.
Súťažiaci v prípade získania výhry udeľuje súhlas organizátorovi so zverejnením svojho mena a
priezviska, fotografie a video dokumentácie z procesu odovzdania, využitia výhry a z iných aktivít
spojených s touto súťažou (pokiaľ boli vyhotovené) na internetových stránkach a na fanpage na
Facebooku organizátora a na Facebook page Orange a s ich bezodplatným ďalším šírením v
masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.
3.
Súťažiaci svojím zapojením sa do súťaže udeľuje súhlas na použitie svojich osobných údajov aj
spoločnosti Orange, ktorá je oprávnená vykonávať voči súťažiacemu všetky úkony, aké sú definované v tomto článku týchto podmienok pre organizátora, pričom dáva spoločnosti Orange právo
aj na to, aby ho kedykoľvek v budúcnosti kontaktovala s jej marketingovými a/alebo obchodnými
aktivitami. Súťažiaci je takto daný súhlas oprávnený kedykoľvek odvolať.
4.
Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorých komentáre ( vrátane fotografie a jej popisu
) budú plne v súlade s pravidlami slušnosti, dobrého vkusu a dobrými mravmi a nebudú neoprávnene zasahovať do práv ani právom chránených záujmov tretích osôb. Do súťaže nebudú
zaradení alebo z nej môžu byť vyradení súťažiaci, ktorých súťažný komentár nebude čo i len okrajovo či čiastočne spĺňať podmienky určené týmito pravidlami a/alebo ktorí nespĺňajú podmienky
pre účasť v súťaži. Organizátor si zároveň vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže
vyradiť tých súťažiacich, ktorých súťažný komentár by zaradením do súťaže alebo iným použitím,
najmä šírením, mohol ohroziť alebo porušiť organizátorovi a/alebo ktorémukoľvek spolupracujúcemu subjektu uložené zákonné alebo zmluvné povinnosti alebo ktorých šírenie by mohlo byť v
rozpore so záujmami organizátora a/alebo ktoréhokoľvek zo spolupracujúcich subjektov.
5.
Súťažiaci zároveň výslovne potvrdzuje, že jeho účasťou v súťaži neboli porušené práva ani
oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Účastník súťaže týmto najmä výslovne potvrdzuje, že v prípade, ak má jeho súťažný komentár, jeho časť alebo zverejnená fotografia charakter
prejavu chráneného v zmysle autorského zákona, najmä (avšak nielen) diela alebo v zmysle iného
právneho predpisu, práva ku ktorému vlastní a/alebo vykonáva iná osoba než účastník súťaže,
účastník súťaže disponuje súhlasom danej osoby v rozsahu potrebnom na udelenie všetkých
práv, súhlasov a potvrdení v zmysle týchto pravidiel. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť
voči tretím osobám v súvislosti so svojou účasťou v súťaži ako aj v súvislosti s udelením práv,
súhlasov a potvrdení podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo,
ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. Účastník
súťaže potvrdzuje, že použitím súťažného komentáru a/alebo fotografie podľa týchto pravidiel
nebudú dotknuté žiadne práva tretích osôb, t.j. napr. práva autorské, osobnostné, práva majiteľov vecí či ochranných známok atď. Všetky potrebné práva, súhlasy a potvrdenia súvisiace
so svojou účasťou v súťaži a udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto pravidiel si musí
účastník súťaže získať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, ak vyjde najavo,
že účastník súťaže svojím konaním (resp. nekonaním) v rámci súťaže a/alebo v súvislosti s ňou
porušil akékoľvek práva tretej osoby, najmä autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie
plne zodpovedný, a ak organizátorovi alebo ktorémukoľvek spolupracujúcemu subjektu a/alebo
akejkoľvek tretej osobe v tejto súvislosti vznikne akákoľvek škoda a/alebo iná ujma, zaväzuje sa
ju súťažiaci v plnom rozsahu nahradiť. Ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím konaním porušil

práva tretej osoby, je za takéto porušenie plne zodpovedný.
X. Osobitné a záverečné ustanovenia
Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa
vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek,
bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá
uvedené v týchto pravidlách súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa vlastného
uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá
tejto súťaže, ako i ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý realizuje svoju účasť v súťaži konaním v rozpore s dobrými mravmi. Za takéto konanie sa považuje najmä kupovanie hlasov, výmena hlasov
za hlasovanie v inej súťaži, zapojenie sa do súťaže alebo získavanie hlasov prostredníctvom
automaticky naprogramovaných skriptov alebo softvérov a pod. V prípade vylúčenia súťažiaceho
zo súťaže zaniká jeho právo na všetky výhry v súťaži. Organizátor súťaže je oprávnený zverejniť
meno vylúčeného súťažiaceho na Facebook page Orange s uvedením dôvodov jeho vylúčenia zo
súťaže.

