ŠTATÚT A ÚPLNÉ ZNENIE PRAVIDIEL SÚŤAŽE
Súťaž "Hrajte s nami"
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže "Hrajte s nami". Tento štatút
je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k
spotrebiteľom - súťažiacim.
Tento štatút môže byť pozmenený iba formou písomných dodatkov odsúhlasených
organizátorom súťaže.
1.

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCA

1.1.

Organizátorem súťaže je SUN CE TRADING PRAGUE sro, U Plynárny 366/93, 101 00
Praha 10, IČO: 62917358 (ďalej len "organizátor").

1.2.

Technické zabezpečenie súťaže zaisťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., Kubánske
námestie 1391/11, 100 00 Praha 10, IČO: 27635007 (ďalej len "prevádzkovateľ SMS
služby").

2.

TRVANIE A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE

1.

Súťaž bude prebiehať na území Českej a Slovenskej republiky v prevádzkach typu
Hypermarket a Obchodný dom spoločnosti TESCO STORES ČR, a.s. na území Českej
republiky a typu Hypermarket a Obchodný dom spoločnosti TESCO STORES SR, a.s. na
území Slovenskej republiky v čase od 29. 7. 2015 do 15. 9. 2015 (ďalej len "doba
trvania súťaže").

2.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek aj bez udania dôvodov predĺžiť alebo skrátiť
dobu trvania súťaže, alebo súťaž zrušiť.

3.

VÝHRY V SÚŤAŽI

3.1.

Výhru v súťaži vyhrávajú tí súťažiaci, ktorí splnia všetky podmienky stanovené v tomto
dokumente na získanie stanovených výhier.

3.2.

Do súťaže sú vložené nasledujúce výhry:
a)

10 ks stavebnice Lego Avengers 76032 Quinjet City Chase (ďalej len "1. cena");

b)

20 ks figúrka Hasbro Titan Avengers 30cm (ďalej len "2. cena");

c)
4.

100 ks DVD Avengers (ďalej len "3. cena").

ÚČASŤ V SÚŤAŽI

4.1.

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba staršia ako 15 rokov s doručovacou adresou na
území Českej republiky alebo Slovenskej republiky, ktorá odošle SMS vo formáte
AVGmedzeraODPOVEĎ na telefónne číslo 9001103 v Českej republike alebo 6662 v
Slovenskej republike, kde ODPOVEĎ označuje odpoveď na súťažnú otázku "Ako sa volá
robot, ktorý porazil Ultrona vo filme Avengers Age of Ultron?". (Príklad súťažnej SMS:
AVG ROBOT)

4.2.

Cena SMS správy je 3 Kč vrátane DPH v ČR a 0,10 euro vrátane DPH v SR.

4.3.

Súťažnú SMS môže súťažiaci odosielať iba z mobilných telefónov prostredníctvom
mobilných operátorov registrovaných pre územie ČR alebo SR. Zo súťaže sú vylúčené
všetky SMS správy odoslané v inom ako predpísanom tvare, SMS správy odoslané inak
ako z mobilného telefónu (napr. prostredníctvom internetu), SMS správy odoslané nie
prostredníctvom mobilného operátora registrovaného pre územie ČR alebo SR a SMS
správy doručené organizátorovi mimo dobu trvania súťaže. Organizátor nezodpovedá za
nedoručenie alebo neskoré doručenie SMS správ. Zo súťaže sú ďalej vylúčené všetky
SMS správy, ktoré akýmkoľvek iným spôsobom nevyhovejú pravidlám súťaže
stanoveným týmto štatútom. Zo súťaže sú tiež vylúčení všetci súťažiaci, ktorí
akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá súťaže. Na osoby zo súťaže vylúčené sa hľadí,
ako by sa súťaže nezúčastnili. O vylúčení osoby zo súťaže rozhoduje s konečnou
platnosťou organizátor súťaže.

4.4.

Súťažiacemu bude účasť v súťaži potvrdená zaslaním spätnej SMS. V prípade že mu
nebude spätná SMS doručená, nebola jeho súťažná SMS zaradená do súťaže
pravdepodobne z dôvodu chybného tvaru súťažnej SMS.

4.5.

Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v pracovnom či obdobnom pomere k technickému
správcovi či organizátorovi a osoby im blízke.

4.6.

Organizátor nie je zodpovedný za prípadnú technickú poruchu na strane mobilných
operátorov.

4.7.

Účasťou v súťaži každý súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu organizátor
zasielal informácie týkajúce sa súťaže na číslo mobilného telefónu, z ktorého boli
odoslané súťažné SMS správy.

4.8.

Zúčastniť sa súťaže môže z jedného čísla mobilného telefónu iba jeden súťažiaci. V
prípade pochybností sa za súťažiaceho považuje majiteľ telefónneho čísla, z ktorého bola
odoslaná odpoveď na súťažnú otázku.

5.

ZÍSKANIE VÝHRY V SÚŤAŽI

5.1.

Všetky prijaté SMS, ktoré splnili podmienky stanovené v tomto dokumente a ktoré
obsahujú správnu odpoveď, budú zoradené vzostupne podľa času doručenia. Celkový
počet týchto SMS bude delený číslom 131 a zaokrúhlený na celé číslo nahor; výsledkom
bude základ. Základ bude násobený prirodzenými číslami v rozmedzí od 1 do 130 (ďalej
len "koeficient"); výsledkom bude poradie v zozname SMS uvedenom v prvej vete tohto
odseku.

5.2.

Výhercom jednotlivé výhry sa stane súťažiaci, ktorého SMS sa umiestnila v poradí, ktoré
je výsledkom súčinu základu a koeficientu prideleného tejto výhre. 1. cene sú pridelené
koeficienty 21 až 30; 2. cene sú pridelené koeficienty 1 až 20; 3. cene sú pridelené
koeficienty 31 až 130.

5.3.

Čas doručenia súťažnej SMS správy bude stanovený technickým systémom
poskytovateľa SMS služieb.

5.4.

O svojej výhre bude súťažiaci vyrozumený pomocou SMS správy na číslo mobilného
telefónu, z ktorého bola odoslaná súťažná SMS správa, a to do dvoch dní od skončenia
súťaže.

5.5.

Výherca je povinný zaslať svoje kontaktné údaje a to spôsobom popísaným v oznámení
o výhre do 48 hodín od dátumu jej prijatia.

5.6.

Súťažiaci, ktorý nesplní podmienky stanovené týmto štatútom, bude zo súťaže vylúčený
a jeho prípadný nárok na výhru zaniká.

5.7.

V prípade, že súťažiacemu zanikne nárok na výhru, jeho výhra prepadá organizátorovi.

5.8.

Výhry budú doručované výhercom prostredníctvom doporučenej zásielky na adresu,
ktorú výherca uvedie v rámci komunikácie pri oznámení o výhre, a to do 30. 9. 2015.

6.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

6.1.

Žiadny z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či
iného plnenia.

6.2.

Zmena súťažných pravidiel a tohto štatútu je možná len spôsobom uvedeným v tomto
štatúte.

6.3.

Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu a
zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu
výhry nebudú poskytnuté ich dodávateľom tak, aby mohli byť súťažiacim výhercom
vydané v súlade s týmito pravidlami.

6.4.

Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká
právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za
akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou.

6.5.

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom.

7.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1.

Súťažiaci udeľuje vstupom do súťaže organizátorovi súhlas so spracovaním
poskytnutých osobných údajov za účelom odovzdania výhry a riešenie otázok
súvisiacich s účasťou v súťaži. Súhlas udeľuje súťažiaci podľa zákona č. 122/2013 o
ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len "zákon").
Poskytnuté osobné údaje budú spracovávané v rozsahu meno, priezvisko, adresa
bydliska a ďalšie údaje poskytnuté pri registrácii alebo zadané v
priebehu súťaže.
Poskytnutie údajov je podmienkou účasti v súťaži. Správcom osobných údajov je
organizátor, ktorý poveruje poskytovateľa služieb SMS ich spracovaním a zaberá tak
štatút spracovateľa databázy.

7.2.

Súťažiaci má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomnou
žiadosťou doručenou na adresu sídla prevádzkovateľa SMS služby. Odvolanie súhlasu je
účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi alebo prevádzkovateľovi SMS služby.
Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže, príp. do okamihu dokončenia distribúcie výhier,
povedie k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Súťažiaci má ďalej práva podľa zákona, tj.
najmä právo prístupu k informáciám o spracovaní údajov, ktoré sa ho týkajú, právo na
ich opravu, odstránenie nevyhovujúceho stavu, právo nechať osobné údaje zablokovať
alebo požadovať ich likvidáciu, ako aj právo na náhradu prípadnej škody podľa
príslušných právnych predpisov, a právo na vysvetlenie, ak sa domnieva, že spracovanie
prebieha v rozpore s ochranou súkromného a osobného života.

7.3.

Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci organizátorovi a prevádzkovateľovi SMS služby súhlas
s uverejnením svojho mena, priezviska, obce, v ktorej má bydlisko, a ďalej súhlas s
uverejnením svojej odpovede - na webových stránkach organizátora alebo
prevádzkovateľa SMS služby, ktorých sa súťaž dotýka, ak je toto použitie v súvislosti s
touto súťažou, najmä za účelom vyhlásenia výhercov a propagačným účely. Do prehľadu
výhercov je možné nahliadnuť aj na vyžiadanie v sídle prevádzkovateľa SMS.

V Prahe dňa 7. 7. 2015.

