Súťažný poriadok reklamnej a propagačnej súťaže
Adventná súťaž s Plustelkou
(ďalej len „súťažný poriadok“)

Termín konania súťaže : 01.12. – 22.12.2017
Organizátor súťaže :

1.

2.

Towercom, a.s.
Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
IČO 36 364 568
zap. v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3885/B
(ďalej len „organizátor súťaže“)

Organizátor súťaže uvádza a organizuje súťaž „Adventná súťaž s Plustelkou“ podľa tohto súťažného poriadku
(ďalej v texte len ako „súťaž“) ako súčasť reklamnej a propagačnej kampane s cieľom podporiť záujem
spotrebiteľov o službu organizátora súťaže s názvom Plustelka zabezpečujúcu prístup k televíznym programovým
službám prostredníctvom digitálneho terestriálneho vysielania.
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej
republiky, ktorá dovŕšila 18 rokov.

3.

Z účasti v súťaži sú vylúčené právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia.

4.

Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru
k organizátorovi súťaže a k jeho zmluvným partnerom alebo im blízke osoby v zmysle Občianskeho zákonníka,
ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prípravou a organizovaním súťaže –
príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že
výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, tak nárok tejto osoby (výhercu) na výhru nevzniká. Výhra sa tejto
osobe (výhercovi) neodovzdá, táto osoba (výherca) bude zo súťaže vylúčená a predmetná výhra bude následne
odovzdaná ďalšiemu účastníkovi súťaže (náhradníkovi výhercu) v poradí určenom podľa tohto súťažného poriadku.

5.

Súťaže sa zúčastní fyzická osoba podľa bodu 2 až 4 tohto súťažného poriadku (ďalej len účastník súťaže), ktorá
v termíne konania súťaže v dňoch 01.12. – 22.12.2017 splní súčasne všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:
a) správne odpovie na súťažnú otázku formou komentu pod príspevok s uverejnenou otázkou daného dňa na
facebookovom profile organizátora súťaže: facebook/Plustelka
b) vyplní a odpošle formulár so svojimi kontaktnými údajmi prostredníctvom www.plustelka.sk/advent
6.

Každý účastník súťaže sa môže zúčastniť súťaže splnením všetkých podmienok účasti v súťaži podľa bodu 5 tohto
súťažného poriadku. Na základe týchto podmienok získa účastník súťažný hlas, s ktorým bude zaradený do súťaže
podľa tohto súťažného poriadku. Súťažný hlas je platný vždy len pre jeden súťažný deň.

7.

Každý účastník súťaže, ktorý nesplnil všetky podmienky účasti v súťaži alebo ktorý konal v rozpore s týmto
súťažným poriadkom bude zo súťaže vylúčený. Ak sa preukáže, že takýto účastník súťaže sa i napriek uvedenému
stal výhercom v súťaži, zanikne mu nárok na výhru. V prípade podozrenia na podvodné správanie zo strany
účastníka súťaže, si organizátor súťaže vyhradzuje právo takéhoto účastníka súťaže zo súťaže vylúčiť.

8.

Všetci účastníci súťaže, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži podľa bodu 5 tohto súťažného poriadku počas
termínu konania súťaže budú zaradení do súťaže s ich súťažnými hlasmi podľa bodu 5 tohto súťažného poriadku
a to o dvadsaťdva (22) výhier v súťaži. Výhry uvedené v bode 11 sú priradené jednotlivo pre každý súťažný deň,
pričom každý deň bude určený výherca konkrétnej dennej výhry.

9.

Účasťou v súťaži účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky,

10. Uzávierka súťaže pre určenie dennej výhry podľa tohto súťažného poriadku, bude každý deň počas trvania súťaže,
o 12:00:00 hod./min./sek. Do tohto termínu musia byť splnené všetky podmienky súťaže podľa bodu 5 tohto
súťažného poriadku. Do súťaže budú zaradení len tí účastníci súťaže, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži
v termíne konania súťaže podľa tohto súťažného poriadku.
11. Po dennej uzávierke súťaže organizátor súťaže, zo všetkých účastníkov súťaže zaradených do súťaže s danými
súťažnými hlasmi v daný deň, podľa tohto súťažného poriadku, určí náhodným výberom (t.j. žrebovaním) jedného
(1) výhercu jednej (1) konkrétnej výhry v súťaži a jeho troch (3) náhradníkov.
Na základe vyššie uvedeného organizátor súťaže odmení dvadsiatimi dvoma (22) dvadsiatich dvoch (22)
účastníkov súťaže ako výhercov určených náhodným výberom.
12. Výhrami v súťaži podľa tohto súťažného poriadku sú:
Reproduktor do sprchy; Šál a čiapka pre neho a pre ňu; Vianočný hrnček a čaj; Kniha receptov; 2 x Ozdoby na
vianočný stromček; Plyšový medvedík + cukrovinky; Sada dekoračných vianočných stúh; 2 x deka; Skladacie
slúchadlá; Teleskopický objektív na smartfón/tablet; 2 ks vianočných sviečok; Čajník; Externá nabíjačka; Forma na
pečenie; Alma box; Šumivá bomba do kúpeľa; Diár na rok 2018; LED svetelná reťaz na stromček; Zdobenie na
pečivo; Ročné predplatné služby Plustelka

Výhru v súťaži nie je možné zameniť za peňažnú hotovosť resp. požadovať namiesto nej akékoľvek iné plnenie.
Výhra v súťaži je určená výlučne len pre výhercu, t.j. táto výhra je neprenosná a výherca nemôže túto výhru
z akýchkoľvek dôvodov preniesť na tretiu osobu.
13. Každý výherca bude o jeho výhre v súťaži obratom (po určení výhercu podľa tohto súťažného poriadku)
informovaný a to prostredníctvom individuálnej správy cez Facebook, tiež doručením správy o výhre v súťaži zo
strany organizátora súťaže prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu výhercu (ktorú výherca
uviedol pri kontaktnom súťažnom formulári). Súčasťou správy od organizátora bude aj kód, ktorým sa výherca
dostane k informácii o svojej výhre prostredníctvom online adventného kalendára na stránke
www.plustelka.sk/advent. Výherca bude požiadaný o doplnenie adresy pre doručenie výhry prostredníctvom
elektronického formulára, pokiaľ tak výherca nevykoná do 24 hodín, a výhru z akéhokoľvek dôvodu odmietne, tak
tomuto výhercovi zanikne nárok na výhru, tento výherca bude zo súťaže vylúčený a výhra bude následne
odovzdaná ďalšiemu účastníkovi súťaže (náhradníkovi výhercu) v poradí v akom boli vyžrebovaní.
Ak z akéhokoľvek dôvodu nebude možné sa zo strany organizátora súťaže do 48 hodín od určenia výhercu podľa
tohto súťažného poriadku spojiť s výhercom ohľadne oznámenia o výhre v súťaži, ohľadne odsúhlasenia prijatia
výhry zo strany výhercu, tak tomuto výhercovi zanikne nárok na výhru, tento výherca bude zo súťaže vylúčený a
výhra bude následne odovzdaná ďalšiemu účastníkovi súťaže (náhradníkovi výhercu) v poradí v akom boli
vyžrebovaní
Organizátor súťaže nezodpovedá za nemožnosť kontaktu s výhercom podľa tohto bodu a tiež za stratu,
poškodenie, zničenie, či nedoručenie samotnej výhry výhercovi a to z dôvodov spočívajúcich na strane výhercu
(účastníka súťaže) alebo poskytovateľa služieb elektronických komunikácií, poskytovateľa poštových služieb resp.
iného doručovateľa.
Nárok výhercu na výhru v súťaži zaniká aj v prípade: i. ak výherca výhru telefonicky alebo písomne (aj e-mailom)
odmietne, t.i. ak výherca kedykoľvek v priebehu trvania súťaže oznámi, že nesúhlasí so zapojením sa do súťaže. V
prípade, ak nárok výhercu zanikne, nevzniká výhercovi voči organizátorovi súťaže nárok na náhradu škody alebo
inú formu kompenzácie. Výhra bude následne odovzdaná ďalšiemu účastníkovi súťaže (náhradníkovi výhercu)
v poradí v akom boli vyžrebovaní

Organizátor súťaže nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené výhercom v súvislosti s
užívaním výhier. Organizátor súťaže nepreberá žiadnu záruku vo vzťahu k výhram a nezodpovedá za vady výhier
a uplatňovanie nárokov z vád výhier u Organizátor súťaže je vylúčené. Uvedené sa nevzťahuje na poskytovanie
služby PLUSTELKA.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nahradiť
deklarované výhry za výhry podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier.
Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhier
právnou cestou, nie je možné.
Ak hodnota výhry presiahne 350 € predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm.
j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov platnom znení podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom
období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná. Organizátor súťaže má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona
oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady
organizátor súťaže alebo poskytovateľa výhry.
Výhry do súťaže poskytla spoločnosť Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO 36 364 568,
Výhru z tejto súťaže nemožno, podľa ust. § 845 Občianskeho zákonníka, vymáhať súdnou cestou.

14. Účasťou v súťaži spôsobom podľa bodu 5 tohto súťažného poriadku dáva týmto účastník súťaže v zmysle zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
Organizátorovi súťaže dobrovoľný súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko,
telefónne číslo, e-mail a ďalšie údaje v rozsahu uvedenom na registračnom formulári podľa bodu 5 písm. b) tohto
súťažného poriadku (ďalej aj ako „osobné údaje“). Organizátor súťaže ako prevádzkovateľ získava osobné údaje za
účelom účasti účastníka súťaže v súťaži, a teda zapojenia sa účastníkov súťaže do súťaže, možnosti preverenia
platnej účasti v súťaži, informovania o priebehu súťaže a odovzdania výhry výhercom, ako aj ďalších úkonov za
účelom doručenia výhry, s uverejnením osobných údajov v zozname výhercov, a to na dobu trvania súťaže a 24
mesiacov po jej skončení. Súhlas je daný dobrovoľne a možno ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti
organizátorovi súťaže. Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že jeho osobné údaje budú, v prípade výhry,
zverejnené na webovom sídle organizátora súťaže www.plustelka.sk v rozsahu meno, priezvisko, obec. Nebude
dochádzať k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím
stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne.
Organizátor súťaže má právo v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov poveriť spracúvaním osobných
údajov sprostredkovateľa, ktorý bude spracúvať osobné údaje v mene organizátora súťaže. Zoznam
sprostredkovateľov bude zverejnený na webovom sídle organizátora súťaže.
15. Súťažiaci ako dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie práva a nároky uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane
osobných údajov.
16. Organizátor súťaže sa zaväzuje, že osobné údaje bude spracúvať len v súlade s týmto súťažným poriadkom a
príslušnými právnymi predpismi.
17. Ak účastník súťaže nesplní riadne a včas všetky podmienky účasti v súťaži a riadne a včas všetky podmienky na
prevzatie výhry podľa tohto súťažného poriadku, nemá nárok na odovzdanie výhry a bude z účasti v súťaži
vylúčený.
18. Tento súťažný poriadok je prístupný na internetovej stránke www.plustelka.sk.
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani realizovaná spoločnosťou Facebook a nie je s

ňou nijako spojená.
19. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek počas termínu konania súťaže zmeniť tento súťažný
poriadok a všetky podmienky súťaže v ňom obsiahnuté a to vrátane práva ukončiť súťaž bez náhrady a to
s účinnosťou ku dňu zverejnenia týchto zmien. Všetky zmeny súťažného poriadku podľa tohto bodu organizátor
súťaže zverejní a sprístupní verejnosti zverejnením na www.plustelka.sk.

20. Ustanovenia tohto súťažného poriadku, prevádzkovanie, samotný priebeh, ukončenie a vyhodnotenie výsledkov
súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ v tomto súťažnom poriadku nie je
výslovne uvedené inak.

V Bratislave, dňa 29.11.2017

