PODMIENKY SÚŤAŽE:
Cena Nadácie Orange za rok 2016 - Cena verejnosti
I. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Organizátorom súťaže je: Wiktor Leo Burnett, s.r.o., so sídlom Leškova 5, 811 04 Bratislava,
IČO: 31334938 (ďalej len „organizátor súťaže“). Súťaž je organizovaná v spolupráci s Nadáciou
Orange, so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava a 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 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 18 rokov, je plne spôsobilá k
právnym úkonom a má vytvorený užívateľský profil na sociálnej sieti Facebook; 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 2. 5. 2017 do 16. 5. 2017.
IV. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
1.
Súťaž prebieha na internetovej stránke www.cenanadacieorange.sk. Úlohou
záujemcu o účasť v súťaži je udeliť hlas niektorej z organizácii nominovanej na Cenu Nadácie
Orange za rok 2016 a pomôcť jej tak získať odmenu a Cenu verejnosti.
2.
Hlasovanie prebieha prostredníctvom Facebooku, záujemca o účasť v súťaži preto musí mať
profil na Facebooku. Na udelenie hlasu zvolenému projektu sa prihlási pomocou Facebooku a na
identifikáciu poskytne svoje facebookové ID a tiež súhlas s pravidlami súťaže. Poskytnutie súhlasu je podmienkou zapojenia do súťaže.
3.
Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.

V. URČENIE VÝHERCOV A VÝHIER
1.
Výhrou v súťaži sú vstupenky na slávnostný galavečer udeľovania Ceny Nadácie Orange za rok
2016.
2.
Výherca súťaže bude vyžrebovaný dňa 17. 5. 2017 spomedzi všetkých súťažiacich platne zapojených do súťaže náhodným výberom prostredníctvom počítačového systému v prítomnosti
zástupcu organizátora súťaže.
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 prostredníctvom Facebooku. V prípade,
ak výherca nebude reagovať na oznámenie o výhre do 12 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 nesprávne vyplnené
kontaktné údaje vo formulároch súťažiacich. V prípade, ak tieto budú súťažiacim uvedené chybne
(nesprávne) a prípadné oznámenie o výsledku súťaže bude na kontaktný údaj súťažiaceho
uvedený vo formulári 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 si o nároku výhercu na výhru alebo splnení podmienok týchto pravidiel súťaže organizátor
vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.
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 do súťaže a poskytnutím osobných údajov každý súťažiaci dáva súhlas organizátorovi, aby vo vlastnom mene alebo prostredníctvom sprostredkovateľa spracovával osobné údaje
súťažiaceho v rozsahu, ktorý súťažiaci poskytol do súťaže na účel 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 na dobu nevyhnutne nutnú na je 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 organizátorovi súhlas so zverejnením svojho mena a
priezviska, fotografie a videodokumentácie z procesu odovzdania, využitia výhry a z iných aktivít
spojených s touto súťažou (pokiaľ boli vyhotovené) na internetových stránkach a facebookovej
stránke organizátora a na facebookovej stránke Nadácie Orange a s ich bezodplatným ďalším
šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a videomateriáloch.
X. OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.
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 facebookovej stránke Nadácie Orange s uvedením dôvodov
jeho vylúčenia zo súťaže.
2.
Súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so
spoločnosťou Facebook. Súťažiaci vedome poskytuje svoje údaje organizátorovi a nie spoločnosti Facebook.

