Pravidlá súťaže
„Vyhrajte nový iPhone“
Pravidlá propagačnej súťaže „Vyhrajte nový iPhone“ sú platné a účinné dňom ich zverejnenia a sú
záväzné pre všetkých účastníkov súťaže.
1. Názov propagačnej súťaže: „Vyhrajte nový iPhone“.
2. Organizátor súťaže:
Spoločnosť Ringier Axel Springer SK, a. s., so sídlom: Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 51 251
761, IČ DPH: SK 2120650609, IBAN: SK18 1111 0000 0014 2310 9002, zapísaná zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č.: 6693/B
3. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:
Termín konania súťaže: 12. 9. 2018 – 3. 10. 2018
Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.
4. Webový portál určený pre súťaž:
Portál Živé.sk ( http://zive.azet.sk , ďalej len „Živé.sk“)
5. Základný princíp súťaže:
Návštevníci portálu Živé.sk budú mať možnosť v termíne od 12.9.2018 – 30.9.2018 odpovedať na
súťažnú otázku a byť zaradení do žrebovania o mobilný telefón. Súťažná otázka bude zverejnená
v článku uverejnenom na portáli Živé.sk. Pre platnú účasť v súťaži sa vyžaduje, aby súťažiaci vyznačil
svoju odpoveď do formulára na konci článku, vyplnil kontaktné údaje a potvrdil súhlas s pravidlami
súťaže a so spracovaním osobných údajov pre účely súťaže. Súťažiaci si môže zvoliť iba jednu
odpoveď z ponúkaných možností. Správnu odpoveď na súťažnú otázku je možné zistiť z obsahu
článku uverejneného na portáli Živé.sk, ku ktorému sa otázka vzťahuje.
Zo súťažiacich, ktorí odpovedali správne, vyžrebuje organizátor súťaže dvoch výhercov a dvoch
náhradníkov. Výhercovia získajú nepeňažné výhry.
Žrebovanie výhercov sa uskutoční medzi 4. 10. 2018 do 14. 10. 2018 a mená výhercov budú
uverejnené na portáli Živé.sk.
6. Podmienky účasti v súťaži:
Do hlasovania sa môže zapojiť každá fyzická osoba, s výnimkou zamestnancov organizátora a ich
blízkych osôb v zmysle § 116 OZ (príbuzní v priamom rade, súrodenci, manžel, druh).
7. Pravidlá súťaže:
Do súťaže budú zaradení všetci účastníci, ktorí splnia podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách.
Podmienkou zaradenia do súťaže je vyznačenie správnej odpovede do elektronického formulára, ktorý
sa nachádza v článku na portáli zive.sk. Súťažná otázka sa týka mobilného telefónu iPhone.
Pre platnú účasť v súťaži sa od súťažiaceho zároveň požaduje vyplnenie formulára s jeho kontaktnými
údajmi v rozsahu meno a priezvisko, pohlavie súťažiaceho, korešpodenčná adresa a e-mail, udelenie
súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely súťaže a potvrdenie súhlasu s pravidlami súťaže.
Po vyplnení kontaktných údajov a udelení súhlasov odklikom v príslušných zobrazených políčkach
bude súťažiaci automaticky zaradený do žrebovania o vecné výhry.
Do súťaže sa môže každý súťažiaci zapojiť iba raz, t.j. v zlosovaní na jedného súťažiaceho pripadne
jeden žreb.

Dvaja výhercovia a dvaja náhradníci budú vyžrebovaní zo všetkých platných správnych odpovedí
náhodným výberom počítačového žrebovacieho systému za účasti organizátora súťaže. Mená
výhercov budú zverejnené do 14. 10. 2018 na portáli Živé.sk.
8. Výhry v súťaži:
Výhra pre 1. vyžrebovaného súťažiaceho:
Smartfón Apple iPhone Xs Max vo verzii s 256 GB vnútornej úložnej pamäte zakúpený na Slovensku
a odblokovaný pre použitie v sieťach všetkých operátorov. Odhadovaná cena podľa údajov výrobcu
pri uvedení na trh v EU je 1419 eur vrátane DPH (informácie na webe oficiálnych predajcov Apple
v Nemecku), vrátane servisu pre zariadenie na 5 rokov*
Výhra pre 2. vyžrebovaného súťažiaceho:
Smartfón Apple iPhone Xs vo verzii so 64 GB vnútornej úložnej pamäte zakúpený na Slovensku
a odblokovaný pre použitie v sieťach všetkých operátorov. Odhadovaná cena podľa údajov výrobcu
pri uvedení na trh v EU je 1149 eur vrátane DPH (informácie na webe oficiálnych predajcov Apple
v Nemecku), vrátane servisu pre zariadenie na 5 rokov*
Výhry do súťaže venuje SWISS spol. s r.o., Pestovateľská 13, Bratislava, 821 04.
*Obsah výhry Servis pre zariadenie
Výherca získava 5-ročný servis** od partnera súťaže, spoločnosti Swiss, autorizovaného servisu
zariadení Apple. Služba sa vzťahuje na servisné úkony pre vybrané zariadenie na obdobie 5 rokov
odo dňa prevzatia zariadenia výhercom. Servisné úkony sa vzťahujú na akúkoľvek závada mimo
záručného servisu, spôsobená vlastným poškodením mobilného zariadenia. Služby spojené s opravou
mobilného zariadenia mimo záručného servisu môže výherca bezodplatne využiť maximálne jedenkrát
ročne. Podmienkou uplatnenia výhry – využitia mimozáručného servisu, je prinesenie poškodeného
zariadenia a dokladu o výhre. Hodnota tejto výhry je 300 eur s DPH.
** Vo vybraných vizuáloch a textoch k súťaži je táto výhra komunikovaná marketingovo ako „doživotná
záruka.” Doživotnou zárukou je myslený životný cyklus zariadenia, ktorý partner súťaže, spoločnosť
Swiss, definuje na najviac päť rokov od momentu prevzatia výhry výhercom.
9. Žrebovanie a informovanie výhercu o získaní výhry
Žrebovanie výhercu sa uskutoční medzi 4. 10. 2018 až 14. 10. 2018. Organizátor vyžrebuje celkom
dvoch výhercov a dvoch náhradníkov.
Odovzdanie výhry sa uskutoční doručením výhry prostredníctvom kuriéra na kontaktnú adresu
výhercu uvedenú v súťažnom formulári. Po dohode s výhercom je možné aj osobné odovzdanie výhry
v priestoroch organizátora súťaže. V prípade, ak sa organizátorovi z dôvodov, ktoré nie sú na jeho
strane, nepodarí kontaktovať výhercu v lehote troch (3) pracovných dní od žrebovania, stráca
vyžrebovaný výherca nárok na výhru a organizátor je oprávnený ponúknuť výhru prvému
vyžrebovanému náhradníkovi.
11. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Organizátor súťaže ako prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje súťažiaceho, ktorý v súlade
s pravidlami súťaže poskytol prevádzkovateľovi svoj súhlas s použitím svojich osobných údajov
v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktná adresa a e-mail na účely realizácie tejto súťaže, kontaktovania
výhercov, oznámenia výhry, zverejnenia výhercov a doručenia výhry.
Prevádzkovateľ je oprávnený použiť poskytnuté osobné údaje výlučne na účely uvedené vyššie
v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekt.
zákonov v znení nesk. predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
„Nariadenie GDPR“ ( ďalej len “príslušné právnepredpisy) a v súlade so Zásadami ochrany osobných
údajov spoločnosti Ringier Axel Springer SK, a.s.

Organizátor súťaže je oprávnený spracovávať poskytnuté údaje po dobu nevyhnutnú pre s plnenie
uvedeného účelu spracovania osobných údajov a povinného archivovania v zmysle príslušných
právnych predpisov bez toho, aby boli dotknuté povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z osobitých
právnych predpisov. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov dobrovoľné a dotknutá osoba
má právo tento súhlas zrušiť doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu prevádzkovateľovi,
alebo na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: zo@ringieraxelspringer.sk
Podrobné informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov spoločnosťou organizátora
súťaže, vrátane informácií o právach dotknutých osôb vo vzťahu k nakladaniu s osobnými údajmi,
nájdu súťažiaci v Zásadách ochrany osobných údajov, uverejnených na adrese
http://www.ringieraxelspringer.sk/gdpr , respektíve na www.zive.sk v kolonke GDPR.
12. Súdne vymáhanie výhier zo súťaže:
V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhru z tejto súťaže nie je
možné vymáhať súdnou cestou a pravidlá uplatnenia výhry sa riadia podmienkami upravenými týmto
štatútom. V prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich
splnení, resp. nesplnení organizátor.
13. Úprava a zmena pravidiel súťaže:
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred začiatkom súťaže aj počas trvania súťaže pozmeniť
alebo upraviť tieto pravidlá, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez
uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel súťaže sa organizátor
zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým boli pravidlá uverejnené. V prípade rozporu medzi
týmito pravidlami a pravidlami uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch
určených súťažiacim, má prednosť znenie pravidiel súťaže uverejnených na webovej stránke
www.zive.sk.
14. Zverejnenie pravidiel súťaže:
Pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.zive.sk od 12.9.2018. a odstránené
najneskôr desať (10) dní od ukončenia súťaže. Tieto pravidlá súťaže budú zároveň k dispozícii na
nahliadnutie v priestoroch sídla organizátora.
15. Daňová povinnosť:
Vecné výhry v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom dane z príjmov v zmysle
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom odvodovej
povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Pri zdanení výhry v hodnote
vyššej ako 350 Eur je výherca povinný zdaniť iba sumu, prevyšujúcu hodnotu 350 €. Organizátor vydá
výhercovi doklad (oznámenie) o hodnote nepeňažnej výhry. Hodnota nepeňažnej výhry na uvedenom
doklade musí zahŕňať aj daň z pridanej hodnoty. Výherca v celom rozsahu zodpovedá za splnenie
daňovej a odvodovej povinnosti, prípadne ďalších povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne
záväzných právnych predpisov.
16. Zodpovednosť za škodu:
Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti so súťažou sa bude posudzovať podľa príslušných
ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ak v dôsledku zavineného
konania účastníka súťaže vznikne organizátorovi alebo účastníkom, prípadne tretím osobám
akákoľvek škoda, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.
Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti
s ich účasťou v súťaži.
Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody zapríčinené poskytnutím s nesprávnych údajov zo
strany účastníkov súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením
alebo odmietnutím výhry.
Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, sietí a zariadení, za prepravné a
doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.

17. Všeobecné ustanovenie:
Táto súťaž je organizovaná ako propagačná spotrebiteľská súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona
č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účasť v súťaži je dobrovoľná a súťažiaci, ktorý vyjadril svoj súhlas s jej pravidlami, sa zaväzuje ich
dodržiavať. Porušenie, obchádzanie alebo zneužitie týchto pravidiel súťažiacim je dôvodom na
vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.
Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti
s ich účasťou v súťaži.
Pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.

Bratislava, 12. 9. 2018

_______________________________
Milan Dubec, predseda predstavenstva
Ringier Axel Springer SK, a.s.

_______________________________
Peter Hollý, člen predstavenstva
Ringier Axel Springer SK, a.s.

