Štatút súťaže
Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej súťaže o tri smartfóny LG. Pravidlá uvedené
v tomto dokumente sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých súťažiacich. Tieto pravidlá
môžu byť upravené len formou písomného dodatku k tomuto dokumentu.

1. Názov súťaže: „Súťaž o smartfóny LG“
2. Organizátor súťaže:
Azet.sk, a. s.
Murgašova, 010 01 Žilina
IČO: 36 023 523
DIČ/IČ DPH: 2020091546/SK2020091546
Bank. spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2620768167/1100
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Žilina, oddiel Sa, vložka 10459/L

3. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:
Termín konania súťaže: 25.11. 2014 - 01.12. 2014.
Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

4. Webový portál určený na súťaž:
Portál MobilMania.sk.

5. Základný princíp súťaže:
V termíne konania súťaže bude možnosť vyplniť odpovede na súťažné otázky a uvedením
všetkých povinných polí v rámci jednoduchého prihlasovacieho formulára uverejneného na
stránke http://mobilmania.azet.sk sa užívateľ zapája do súťaže o hodnotné ceny.

6. Podmienky účasti v súťaži:
Prihlásiť sa do súťaže môže fyzická osoba vo veku nad 18 rokov, okrem zamestnancov
organizátora alebo blízkych osôb zamestnancov organizátora (príbuzní v priamom rade,
súrodenci, manžel alebo manželka).
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže
obsiahnutými v tomto dokumente.

7. Pravidlá súťaže:
Do súťaže budú zaradení všetci prihlásení, ktorí splnia podmienky súťaže uvedené v týchto
pravidlách.

Podmienkou zaradenia do súťaže je správne vyplnenie súťažných otázok a registračného
formulára na http://mobilmania.azet.sk. Po vyplnení všetkých otázok a sa súťažiaci zaraďuje
do zlosovania o cenu. Z každej emailovej adresy sa dá zapojiť do žrebovania iba 1 krát.
Výherca bude vyžrebovaný náhodným výberom počítačového žrebovacieho systému za účasti
organizátora súťaže. Víťazov vyhlásime do 5.12. na http://mobilmania.azet.sk.

8. Výhry pre víťazov:
Žrebujeme 3 ceny:
1. cena – smartfón LG G3s
2. cena – smartfón LG G3s
3. cena – smartfón LG F60

9. Informovanie účastníka súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výher:
Oboznámenie súťažiaceho o získaní výhry prebieha oznámením prostredníctvom e-mailu po
zverejnení víťaza súťaže. Víťazovi súťaže bude výhra odoslaná poštou.
Ak sa organizátor a výherca dohodnú, že organizátor odovzdá výhercovi výhru v určenom
čase a mieste, a výherca sa v určenom čase nedostaví na miesto určené na odovzdanie výhry,
stráca na výhru nárok. V prípade, ak sa výherca nedostaví v určenom čase z
ospravedlniteľných dôvodov, môže organizátor dohodnúť s výhercom iné miesto a iný čas
odovzdania výhry. Či udaný dôvod možno považovať za ospravedlniteľný, rozhodne s
konečnou platnosťou organizátor.

10. Použitie prejavov osobnej povahy a osobných údajov účastníka súťaže:
Odoslaním registračného formulára dáva účastník tejto súťaže svoj bezvýhradný súhlas na to,
aby jeho osobné údaje v ňom uvedené (meno, priezvisko, bydlisko) boli zaradené do databázy
organizátora a spracované za účelom vyhodnotenia súťaže a na propagačné, reklamné
a marketingové účely, súhlas ďalej ich uverejňovať a šíriť v tlačených tituloch organizátora
a v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio a videomateriáloch, a to po celý
čas od vstupu účastníka do tejto súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Poskytnutie
je bezplatné a dobrovoľné, pričom s osobnými údajmi účastníkov súťaže bude naložené
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
Účastník súťaže odoslaním registračného formulára dáva súhlas, ktorý je bezplatný, na
zverejnenie svojej podoby v tlačených tituloch organizátora a súhlas so zverejnením videa so
svojou osobou na internetových portáloch organizátora súťaže až do jeho písomného
odvolania, minimálne však do 31. 12. 2014.
Pretože našim čitateľom z času na čas zasielame ponuky renomovaných spoločností, prosíme
vás o nasledujúci súhlas so spracovaním vašich osobných údajov: Využitím služby či
produktu spoločnosti Azet.sk, a. s., výslovne súhlasím so spracovaním mojich osobných
údajov v rozsahu mena, priezviska, e-mailovej adresy a poštovnej adresy pre účely ponuky
obchodu alebo služieb. Tento výslovný súhlas je udeľovaný v súlade s príslušnými

ustanoveniami zákona O ochrane osobných údajov v platnom znení. Tento súhlas je možné
kedykoľvek odvolať, a to písomne na adrese organizátora (Azet.sk,a.s., Murgašova 2/243, 010
01 Žilina) resp. zaslaním e-mailu na adresu: sutaze@cpmedia.sk.
V prípade získania výhry súhlasí účastník s jej doručením prostredníctvom tretej osoby, t. j.
spoluorganizátora súťaže.

11. Súdne vymáhanie výher v súťaži:
Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou ani žiadnou inou právnou cestou. V
prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich
splnení, resp. nesplnení organizátor.

12. Úprava a zmena pravidiel súťaže:
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo
upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo
úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu
pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu
súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami a podmienkami súťaže a pravidlami a
podmienkami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch
určených spotrebiteľom, platí znenie týchto pravidiel a podmienok súťaže.

13. Zverejnenie pravidiel súťaže:
Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke http://mobilmania.azet.sk
počnúc dňom 25.11.2014. Ich výmaz zo stránky sa uskutoční najskôr do desiatich dní od
ukončenia súťaže. Tieto pravidlá súťaže budú tiež k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch
sídla organizátora.

14. Daňová povinnosť:
Všetky výhry v súťaži podliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho
poriadku SR.

15. Zodpovednosť za škodu:
Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutá v súvislosti so súťažou bude riešená podľa
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak v dôsledku konania
alebo nekonania súťažiacim súťaže vznikne organizátorovi alebo ostatným súťažiacim,
prípadne tretím osobám akákoľvek ujma, je súťažiaci, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom
rozsahu ju nahradiť.

16. Všeobecné ustanovenie:
Propagačná spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3
ods.5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bratislava, 25.11. 2014

