ŠTATÚT PROPAGAČNEJ A REKLAMNEJ SÚŤAŽE
„VIANOČNÁ SÚŤAŽ“
Tento štatút propagačnej a reklamnej súťaže (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na propagačnej a reklamnej súťaži
„Vianočná súťaž“, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach
a povinnostiach účastníkov tejto propagačnej a reklamnej súťaže.
I. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže
1. Organizátorom a prevádzkovateľom súťaže „Vianočná súťaž“ je spoločnosť Slovak Telekom, a. s., so sídlom Bajkalská 28,
817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.:
2081/B (ďalej len „Organizátor“). Organizátor vyhlasuje propagačnú a reklamnú súťaž s názvom „Vianočná súťaž“ (ďalej
len „Súťaž“) podľa pravidiel uvedených v tomto Štatúte. Ceny do Súťaže poskytuje Organizátor. Spoluorganizátorom
a reklamným partnerom súťaže je spoločnosť MW Promotion, spol. s r.o., so sídlom Komenského 2375/36, 960 01 Zvolen,
IČO: 31 620 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2364/S (ďalej
len „Reklamný partner“).
II. Predmet, účel a trvanie Súťaže
1. Predmetom a účelom Súťaže je propagácia predaja elektronických komunikačných služieb a iných služieb a tovarov
z obchodnej ponuky Organizátora.
2. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Súťaž je hrou v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ktorú Organizátor organizuje za podmienok a podľa
pravidiel vyjadrených v tomto Štatúte.
3. Súťaž sa uskutoční v termíne 27. 10. 2021 – 22. 12. 2021 (ďalej len „doba trvania Súťaže“) na území Slovenskej republiky.
III. Podmienky účasti v Súťaži – Účastníci Súťaže
1. Do Súťaže sa môže zapojiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:
a) má počas doby trvania Súťaže uzavretú s Organizátorom zmluvu o poskytovaní verejných služieb v programe
Mobilné služby:
všetky programy T paušálu, T Biznis paušálu, Áno, Áno Biznisu, Happy, služba Bez záväzkov a Mobilný Internet S, M, L;
Fixné služby:
všetky programy Magio Internetu, BiznisNETu, Magio Internetu vzduchom, Magio TV, Magio TV Biznisu, Magio GO TV
cez internet, Magenta Office Internetu a programy pevnej linky;
Predplatené služby:
Predplatenka a Easy (Pecka, Team, Fix)
(ďalej len „Služba“);
b) v Telekom aplikácii k Službe má možnosť prevziať Vianočné prekvAPPenie v súlade s podmienkami Vianočného
prekvAPPenia upravenými v Prílohe k Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom – Vianočné
prekvAPPenie;
c) má aktívnu Službu, ku ktorej prevzal Vianočné prekvAPPenie podľa písm. b), počas doby trvania Súťaže;
d) v prípade fyzickej osoby ku dňu prevzatia výhry v súlade so Štatútom dovŕši aspoň 15 rokov;
e) splní ďalšie podmienky Súťaže uvedené v tomto Štatúte.
(ďalej len „Súťažiaci“)

V prípade neplnoletého účastníka Súťaže všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v tomto Štatúte a spojené s účasťou
v Súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca.
2. Súťaže sa nemôže zúčastniť:
a) Osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k Organizátorovi.
b) Obchodný zástupca Organizátora, prostredníctvom ktorého Organizátor predáva svoje tovary a služby, osoby
v pracovnom pomere alebo obdobnom pomere k obchodnému zástupcovi Organizátora a zmluvní partneri obchodného
zástupcu Organizátora, prostredníctvom ktorých obchodný zástupca plní niektoré alebo všetky činnosti pri predaji
tovarov a služieb Organizátora.
c) Osoba, voči ktorej Organizátor eviduje neuhradenú splatnú pohľadávku (vrátane pohľadávky na zaplatenie zábezpeky
na cenu za poskytnuté alebo požadované služby alebo tovary alebo inej finančnej zábezpeky) počas celej doby trvania
Súťaže až do momentu odovzdania ceny.
d) Osoba, ktorej Organizátor v súlade s ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení
neskorších predpisov obmedzil alebo prerušil poskytovanie elektronických komunikačných služieb.
Ak sa preukáže, že výhercom Súťaže je niektorá z osôb uvedených v tomto článku, táto osoba nemá nárok na výhru, výhra sa
jej neodovzdá a prepadá v prospech náhradného výhercu alebo v prospech Organizátora v súlade s podmienkami Štatútu.
3. Každý Súťažiaci je oprávnený odstúpiť od Súťaže. Svoje odstúpenie od Súťaže je povinný doručiť písomne na adresu sídla
Organizátora.
IV. Priebeh Súťaže
1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže prevzatím Vianočného prekvAPPenia v Telekom aplikácii v období od 27. 10. 2021 do 19.
12. 2021 v súlade s podmienkami pre Vianočný prekvAPPenie upravenými v Prílohe k Cenníku pre poskytovanie služieb
spoločnosti Slovak Telekom – Vianočné prekvAPPenie.
2. Každé prevzaté Vianočné prekvAPPenie podľa bodu 1 tohto článku predstavuje jeden „žreb“ do Súťaže. To znamená,
že Súťažiaci môže získať toľko žrebov, koľko má Služieb, ku ktorým je možné v súlade s podmienkami upravenými
v Prílohe k Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom – Vianočné prekvAPPenie, prevziať Vianočné
prekvAPPenie.
3. V prípade zmeny v osobe účastníka Služby, ku ktorej pôvodný účastník Služby prevzal Vianočné prekvAPPenie, počas doby
trvania Súťaže, v Súťaži pokračuje nový Účastník a stáva sa z neho Súťažiaci.
4. Ak príde k zániku Služby (napr. prechod z Predplateného programu Služieb na mesačný program Služieb), ku ktorej bol
v súlade s týmto Štatútom získaný žreb, počas doby trvania Súťaže najneskôr do vyžrebovania takéhoto žrebu, žreb získaný
k takejto Službe automaticky zaniká, účastník nemôže s takýmto žrebom pokračovať ďalej v súťaži a získať s ním výhru,
takýto žreb nepostupuje do žrebovania.
5. Ak Organizátor eviduje k Službe, ku ktorej bol v súlade s týmto Štatútom získaný žreb, ku dňu uvedenému v bode 7
požiadavku na zrušenie Služby (napr. z dôvodu výpovede, dohody o ukončení, odstúpenia od zmluvy o poskytovaní Služby,
prenosu čísla k inému operátorovi), žreb získaný k takejto Službe automaticky zaniká, účastník nemôže s takýmto žrebom
pokračovať ďalej v súťaži a získať s ním výhru, takýto žreb nepostupuje do žrebovania.
6. Počas doby trvania Súťaže prebehnú tri samostatné žrebovacie kolá. Jednotlivé termíny žrebovacích kôl sú vopred
definované v nasledovných dňoch:
1. kolo: 25. 11. 2021
2. kolo: 9. 12. 2021
3. kolo: 22. 12. 2021
7. Žreb je zaradený do žrebovania v 1. žrebovacom kole, ak sú preň splnené podmienky pre zapojenie do Súťaže do 22. 11.
2021 (vrátane), v 2. žrebovacom kole, ak sú preň splnené podmienky pre zapojenie do Súťaže do 6. 12. 2021 (vrátane), v 3.
žrebovacom kole, ak sú preň splnené podmienky pre zapojenie do súťaže do 19. 12. 2021 (vrátane).
8. Každý žreb môže byť vyžrebovaný najviac jedenkrát, výnimku tvorí žrebovanie o Hlavnú cenu, do ktorého sú zaradené aj už
vyžrebované žreby.

9. Počet cien pre jednotlivé žrebovacie kolá je uvedený v časti V. Štatútu. Organizátor vyžrebuje vo všetkých žrebovacích
kolách spolu 1 381 výhercov (v prvom žrebovacom kole bude vyžrebovaných 460 žrebov, v druhom žrebovacom kole
bude vyžrebovaných 460 žrebov a v poslednom treťom žrebovacom kole bude vyžrebovaných 461 žrebov). V každom
žrebovacom kole sa budú žrebovať ceny vzostupne, to znamená, že sa začne žrebovaním výhercu najnižšej ceny pre dané
žrebovacie kolo (piatej) a postupne sa budú žrebovať výhercovia vyšších výhier až po výhercov, resp. výhercu, najvyššej
výhry pre dané kolo.
10. Organizátor zároveň vyžrebuje aj 52 náhradných výhercov, čo predstavuje 17 náhradníkov vyžrebovaných v prvom
žrebovacom kole, 17 náhradníkov vyžrebovaných v druhom žrebovacom kole a 18 náhradníkov vyžrebovaných v treťom
žrebovacom kole. Žrebovanie náhradníkov bude prebiehať tak, že po vyžrebovaní výhercov, resp. výhercu, pre danú cenu
v žrebovacom kole budú vyžrebovaní náhradníci (okrem piatej ceny), a to v počte: pre Hlavnú cenu bude vyžrebovaný
jeden náhradník, pre prvú cenu bude vyžrebovaný jeden náhradník v každom žrebovacom kole, pre druhú cenu bude
vyžrebovaný jeden náhradník v každom žrebovacom kole, pre tretiu cenu budú vyžrebovaní piati náhradníci v každom
žrebovacom kole a pre štvrtú cenu budú vyžrebovaní desiati náhradníci v každom žrebovacom kole. Pre piatu cenu
náhradníci nie sú žrebovaní.
11. Výsledky žrebovania a výhercovia budú uverejnení do 5 pracovných dní od vyžrebovania na webovej stránke
www.telekom.sk/vianoce za predpokladu úspešného kontaktovania výhercu a udelenia súhlasu výhercu na toto zverejnenie
v súlade s článkom VI. tohto Štatútu.
12. Odovzdávanie cien výhercom prebehne najneskôr do 14 kalendárnych dní od ukončenia príslušného žrebovacieho kola.
V. Ceny pre výhercov
1. Žrebovanie – Organizátor venoval do jednotlivých kôl Súťaže nasledovné výhry:
Prvé kolo žrebovania:
Názov výhry

Popis výhry

Počet
výhier

Hodnota
v EUR vrátane
DPH za 1 ks

Poradie
výhry

Elektrobicykel

BESV TRB1 XC

2

3 699,00 €

1. cena

Elektrobicykel

BESV TRB1 XC-SE

8

3 499,00 €

2. cena

Smart TV

Philips 50PUS7906

50

649,00 €

3. cena

Mobilný telefón

Xiaomi 11T 8/128GB

100

499,00 €

4. cena

Telekom Služba
2 roky zadarmo

T Nekonečno HD

300

1 152 €

5. cena

Biznis Nekonečno HD

1 200 €

Magio OptikNet Max

621,60 €

Magio KlasikNet Max

501,10 €

Biznis OptikNet Max

741,60 €

Biznis KlasikNet XXL

621,60 €

Biznis KlasikNET XL

573,60 €

Magio Televízia na pevnej sieti XL/ Magio Televízia cez satelitnú anténu XL alebo Magio
Televízia cez internet XL s nájmom STB s možnosťou nahrávania

620,40 €

Magio Televízia na pevnej sieti XL/ Magio Televízia cez satelitnú anténu XL alebo Magio
Televízia cez internet XL s nájmom STB bez možnosti nahrávania

595,16 €

Magio Televízia na pevnej sieti XL/ Magio Televízia cez satelitnú anténu XL alebo Magio
Televízia cez internet XL s nájmom STB bez možnosti nahrávania s Cloud nahrávkami

620,16 €

Druhé kolo žrebovania:
Názov výhry

Popis výhry

Počet
výhier

Hodnota
v EUR vrátane
DPH za 1 ks

Poradie
výhry

Elektrobicykel

BESV TRB1 XC

2

3 699,00 €

1. cena

Elektrobicykel

BESV TRB1 XC-SE

8

3 499,00 €

2. cena

Smart TV

Philips 50PUS7906

50

649,00 €

3. cena

Mobilný telefón

Xiaomi 11T 8/128GB

100

499,00 €

4. cena

Telekom Služba
2 roky zadarmo

T Nekonečno HD

300

1 152 €

5. cena

Biznis Nekonečno HD

1 200 €

Magio OptikNet Max

621,60 €

Magio KlasikNet Max

501,10 €

Biznis OptikNet Max

741,60 €

Biznis KlasikNet XXL

621,60 €

Biznis KlasikNET XL

573,60 €

Magio Televízia na pevnej sieti XL/ Magio Televízia cez satelitnú anténu XL alebo Magio
Televízia cez internet XL s nájmom STB s možnosťou nahrávania

620,40 €

Magio Televízia na pevnej sieti XL/ Magio Televízia cez satelitnú anténu XL alebo Magio
Televízia cez internet XL s nájmom STB bez možnosti nahrávania

595,16 €

Magio Televízia na pevnej sieti XL/ Magio Televízia cez satelitnú anténu XL alebo Magio
televízia cez internet XL s nájmom STB bez možnosti nahrávania s Cloud nahrávkami

620,16 €

Tretie kolo žrebovania:
Názov výhry

Plne elektrické vozidlo
Mercedes-Benz EQA +
finančná výhra 22 000 €

Popis výhry

Počet
výhier

Hodnota
v EUR vrátane
DPH za 1 ks

Poradie
výhry

Mercedes-Benz EQA 250 horská sivá metalíza
Podľa WLTP: EQA 250 spotreba elektriny (kombinovaná): 19,1 – 17,7 1) kWh/100
km; emisie CO2 kombinované: 0 1) g/km.

1

57 978,00 €
+ 22 000 €

Hlavná
cena

Elektrobicykel

BESV TRB1 XC

2

3 699,00 €

1. cena

Elektrobicykel

BESV TRB1 XC-SE

8

3 499,00 €

2. cena

Smart TV

Philips 50PUS7906

50

649,00 €

3. cena

Mobilný telefón

Xiaomi 11T 8/128GB

100

499,00 €

4. cena

T Nekonečno HD

300

1 152 €

5. cena

Telekom Služba 2 roky
zadarmo

1) vážený priemer

Biznis Nekonečno HD

1 200 €

Magio OptikNet Max

621,60 €

Magio KlasikNet Max

501,10 €

Biznis OptikNet Max

741,60 €

Biznis KlasikNet XXL

621,60 €

Biznis KlasikNET XL

573,60 €

Magio Televízia na pevnej sieti XL/ Magio Televízia cez satelitnú anténu XL alebo
Magio Televízia cez internet XL s nájmom STB s možnosťou nahrávania

620,40 €

Magio Televízia na pevnej sieti XL/ Magio Televízia cez satelitnú anténu XL alebo
Magio Televízia cez internet XL s nájmom STB bez možnosti nahrávania

595,16 €

Magio Televízia na pevnej sieti XL/ Magio Televízia cez satelitnú anténu XL alebo
Magio Televízia cez internet XL s nájmom STB bez možnosti nahrávania s Cloud
nahrávkami

620,16 €

2. Výhra „Telekom Služba na 2 roky zadarmo“ je neprenosná, využiť ju môže iba výherca, ak príde k zmene v osobe účastníka
Služby, ku ktorej sa zľava uplatňuje, nárok na výhru v zostávajúcej časti zanikne. Výhra spočíva v získaní 100 % zľavy
z mesačného poplatku na ľubovoľnú službu podľa výberu k programom v bode 2 tohto článku na obdobie 24 mesiacov
od uplatnenia. Zľavu je možné využiť pri službe, ku ktorej výherca uzavrie zmluvu o poskytovaní verejných služieb až po
získaní výhry (nová služba) alebo pri službe, ku ktorej ku dňu získania výhry už mal uzavretú zmluvu o poskytovaní verejných
služieb (existujúca služba). V prípade existujúcej služby, ku ktorej ku dňu uplatnenia zľavy prebieha záväzok viazanosti
s kúpou akciového zariadenia, je možné zľavu uplatniť s prevzatím nového záväzku viazanosti na 24 mesiacov, pričom
bude účastník pokračovať v splácaní pôvodného zariadenia bez nároku na kúpu nového akciového zariadenia. V prípade,
že účastník pri existujúcej službe nevyužil nárok na kúpu akciového zariadenia, môže s uplatnením zľavy s prevzatím
nového záväzku viazanosti na 24 mesiacov využiť aj nárok na kúpu akciového zariadenia. V prípade služieb pevnej siete
môže nastať z dôvodu technickej neuskutočniteľnosti situácia, v ktorej Organizátor na vybranom mieste zriadenia nebude
schopný poskytovať službu, ku ktorej má byť poskytovaná zľava, v dohodnutom rozsahu alebo kvalite. V takom prípade
si výherca môže uplatniť zľavu na mobilnú službu v programe podľa piatej ceny. Ak je výhercom piatej ceny fyzická osoba
podnikateľ alebo právnická osoba, zľavu môže uplatniť iba na niektorý z Biznis programov. V prípade zľavy z ceny služieb
Magio Televízia na pevnej sieti XL alebo Magio Televízia cez satelitnú anténu XL sa zľava vzťahuje aj na cenu nájmu jedného
STB, pričom výška zľavy uvedená v tabuľke závisí od toho, či si výherca vyberie STB s možnosťou nahrávania, bez možnosti
nahrávania alebo bez možnosti nahrávania s Cloud nahrávkami. Výherca si môže k službe, pri ktorej využije zľavu, aktivovať
doplnkové služby, vziať do nájmu ONT, router alebo dodatočné STB za štandardných podmienok a za štandardné ceny.
Spotreba nad rámec voľných jednotiek zahrnutých do mesačného paušálu je účtovaná v zmysle platného Cenníka.
3. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa zaväzuje súťažiacich informovať najneskôr 1 pracovný
deň pred dňom žrebovania výhercov, a to formou oznámenia o zmene výhry, ktoré bude uverejnené na webovej stránke
www.telekom.sk/vianoce v časti venovanej Súťaži.
VI. Odovzdanie výhry
1. Na účel odovzdania výhry je výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi požadovanú súčinnosť.
2. Výherca Súťaže bude s cieľom odovzdania výhry kontaktovaný Reklamným partnerom, ktorému s prevzatím výhry dáva
súhlas s požiadavkou o natočenie dokrútky alebo iného programového materiálu na účely propagácie Vianočnej súťaže.
Výherca je oprávnený túto požiadavku odmietnuť.
3. Na účel zverejnenia výsledkov Súťaže a odovzdania výhry je Reklamný partner oprávnený pri kontaktovaní výhercu
vyžiadať si od výhercu Súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prezývka (ak má),
e-mail, telefónne číslo, adresa na doručenie výhry. Ak výherca neposkytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko,
prezývka (ak má), e-mail, telefónne číslo, adresa na účel zverejnenia výsledkov Súťaže a odovzdania výhry, alebo ak nebude
možné sa skontaktovať s výhercom do 5 pracovných dní od zverejnenia zoznamu Výhercov na webovej stránke www.
telekom.sk/vianoce, výhra prepadne v prospech náhradného výhercu. Výherca bude kontaktovaný v prvom rade e-mailom.
Výherca potvrdí záujem o prevzatie výhry do 3 pracovných dní od kontaktovania spätným e-mailom. Ak nenastane
potvrdenie zo strany výhercu alebo Organizátor neeviduje pri výhercovi e-mailovú adresu, bude výherca kontaktovaný
telefonicky. Ak Organizátor neeviduje pri výhercovi telefonický kontakt, alebo telefonickej kontaktovanie bude neúspešné,
výhercovi zanikne právo na výhru a výhra prepadáva v prospech náhradného výhercu. Súťažiaci, ktorý sa stal výhercom
v Súťaži, berie na vedomie a súhlasí, že prípadný telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať výhercu v súlade s týmto
Štatútom môže byť Organizátorom alebo Reklamným partnerom nahrávaný na účely preukázania poskytnutia súčinnosti
zo strany výhercu. Poskytnutím osobných údajov udeľuje výherca Organizátorovi súhlas na spracovanie osobných údajov
v rozsahu meno, priezvisko, prezývka (ak má), e-mail, telefónne číslo, adresa s cieľom odovzdania výhry a súhlas na
zverejnenie osobných údajov v rozsahu meno, prezývka (ak má), začiatočné písmeno priezviska a obec na účely uverejnenia
mena výhercu na webovej stránke www.telekom.sk/vianoce v časti venovanej Súťaži. Podmienky spracovania osobných
údajov súťažiaceho a výhercu a ich práva bližšie upravuje článok VII tohto Štatútu.
4. Prebratie výhry je možné iba osobne, na území Slovenskej republiky na vopred definovanom mieste, a to po predchádzajúcej
dohode s výhercom Súťaže na termíne a mieste jej odovzdania. Odovzdanie výhry potvrdí výherca Súťaže podpisom

písomného Protokolu o prevzatí výhry. V prípade, ak z dôvodu objektívnej nemožnosti odovzdať výhru výhercovi Súťaže
(napr.: nemožnosť kontaktovať výhercu Súťaže, odmietnutie prevziať výhru výhercom Súťaže) nedôjde k odovzdaniu výhry
výhercovi Súťaže v stanovenom termíne alebo na stanovenom mieste, výhra prepadá v prospech náhradného výhercu.
Zasielanie výhry do zahraničia nie je možné. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.
5. V prípade piatej ceny prebratie výhry ešte neznamená samotné uplatnenie zľavy. Uplatnenie zľavy na vybranú službu je
možné v období od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 osobne v ktoromkoľvek Telekom Centre alebo telefonicky na Zákazníckej
linke. Súčasťou uplatnenia zľavy bude aj podpísanie zmluvy o poskytovaní verejných služieb pre službu, ku ktorej má
byť zľava uplatnená, ak pôjde o novú službu alebo dodatku k existujúcej zmluve, ak pôjde o existujúcu službu. Obsahom
takejto zmluvy alebo dodatku bude aj záväzok viazanosti využívať takúto službu. Porušením záväzku viazanosti v zmysle
takejto zmluvy alebo dodatku Organizátorovi nevznikne nárok na doúčtovanie ceny služby. Ak ale účastník využije k takejto
službe aj možnosť kúpy akciového tovaru, Organizátor pri porušení viazanosti bude mať nárok na úhradu celej kúpnej ceny
akciového tovaru a vrátenie pomerne časti zľavy z ceny akciového tovaru podľa podmienok zmluvy alebo dodatku.
6. V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony, alebo osoba
s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zástupcovi po preukázaní oprávnenia
zástupcu konať v mene výhercu.
7. Organizátor je oprávnený odmietnuť odovzdať výhru výhercovi, ktorý je dlžníkom Organizátora
z akéhokoľvek zmluvného vzťahu, alebo Organizátor už predtým vypovedal a/alebo odstúpil od zmluvy
o poskytovaní verejných služieb, ktorá bola uzatvorená s výhercom Súťaže alebo ktorého Služba, ku ktorej bol získaný výherný
žreb, ku dňu odovzdania výhry nebude aktívna alebo Organizátor bude pri nej evidovať výpoveď, dohodu o ukončení alebo
odstúpenie od zmluvy o poskytovaní verejných služieb, alebo požiadavku na prenesenie čísla, výhercovi, ktorý ku dňu
odovzdania výhry nebude účastníkom zmluvy o poskytovaní verejnej služby k Službe, ku ktorej získal výherný žreb (napr.
v prípade zmeny v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní služieb vykonanej po vyžrebovaní žrebu a pred prevzatím výhry)
alebo zmluva o poskytovaní takejto Služby ku dňu odovzdania výhry zanikne. V takom prípade výhra prepadne v prospech
náhradného výhercu.
8. Každý výherca má právo odmietnuť výhru. Ak výherca odmietne výhru, výhra prepadne v prospech náhradného výhercu.
9. Ak cena z príslušného žrebovacieho kola prepadne v prospech náhradného výhercu a pre danú výhru sú žrebovaní viacerí
náhradníci, náhradníci nastupujú v poradí, v akom boli vyžrebovaní v rámci žrebovania náhradníkov pre dané žrebovacie
kolo a výhru. Pre vylúčenie pochybností sa na odovzdanie výhry náhradníkovi vzťahujú rovnaké podmienky ako na
odovzdanie výhry výhercovi. Ak v zmysle podmienok Štatútu nedôjde k odovzdaniu výhry náhradníkovi, odovzdanie výhry
neprechádza na ďalšieho náhradníka v poradí a výhra prepadá v prospech Organizátora.
10.Ak nepríde k odovzdaniu výhry výhercovi alebo náhradníkovi (ak sa žrebuje), výhra prepadá v prospech Organizátora.
VII. Spracovanie osobných údajov
1. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie je dobrovoľné.
2. Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).
3. Zapojením sa do Súťaže a poskytnutím osobných údajov súťažiaci:
a. vstupuje s Organizátorom do vzťahu obdobného zmluvnému, ktorý tvorí právny základ pre spracúvanie osobných
údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, kontaktné telefónne číslo a adresa na účely organizovania tejto Súťaže,
zverejnenie výsledkov a na doručenie výhry, čo je zároveň nevyhnutným predpokladom a odôvodneným očakávaním
účastníkov tohto vzťahu. Predmetné údaje budú spracúvané po dobu trvania súťaže pričom informácie o výhercoch
budú zverejnené po dobu 31. 1. 2022;
b. v prípade vyžrebovania a výhry berie na vedomie, že Organizátor je povinný postupovať v zmysle platných právnych
predpisov. Toto plnenie tvorí právny základ pre spracúvanie osobných údajov v prípade povinnosti preukazovania splnení
povinnosti najmä podľa daňových predpisov. Doba uchovávaní údajov na tento účel je aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov.

4. Osobné údaje súťažiaceho ani výhercu nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania, resp. nebudú predmetom
profilovania a nebudú prenášané do tretích krajín.
5. Osobné údaje súťažiacich budú poskytnuté na spracovanie Reklamnému partnerovi s cieľom kontaktovania výhercu
a odovzdania výhry.
6. Súťažiaci v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov má nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k svojim
osobným údajom, (ii) na opravu svojich osobných údajov, (iii) na vymazanie svojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie
spracovania svojich osobných údajov, (v) namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť svojich
osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.
7. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, uplatnenia práv alebo v prípade záujmu
kontaktovať osobu zodpovednú za dohľad nad ochranou osobných údajov u Organizátora, môžete nás kontaktovať na
ktoromkoľvek kontaktnom mieste alebo písomne na ochrana.dat@telekom.sk.
8. Viac informácií na https://www.telekom.sk/wiki/ostatne/osobne-udaje.
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.
2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor v zmysle tohto
Štatútu a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Organizátor si súčasne vyhradzuje právo na
zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie
alebo zrušenie Súťaže, a to aj pred uplynutím doby trvania Súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu a/alebo podmienok Súťaže
alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi Organizátor na webovej stránke www.telekom.sk/
vianoce v časti venovanej Súťaži.
3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na:
a) prípadné vylúčenie súťažiaceho zo Súťaže pre nesplnenie niektorej z podmienok Súťaže;
b) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ sa Organizátorovi nepodarí úspešne skontaktovať s výhercom v zmysle tohto
Štatútu;
c) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ si výherca neprevezme výhru a/alebo ju odmietne prevziať;
d) nepriznanie práva na výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok Súťaže bude zistené dodatočne (po
určení súťažiaceho za výhercu v súlade s týmto Štatútom), najneskôr však
do momentu odovzdania výhry;
e) odovzdanie výhercovi inej výhry, ktorá je kvalitatívne a hodnotne podobná výhre uvedenej v článku V. tohto Štatútu.
Náhradná výhra môže byť aj iného druhu, resp. charakteru, ako je výhra podľa článku V. tohto Štatútu.
4. Nepeňažná výhra odovzdaná výhercom predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť
za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej v texte „zákon o dani z príjmov“). Akékoľvek ďalšie súvisiace povinnosti zaväzujú výhercu.
Finančná výhra bude výhercovi vyplatená po uplatnení oslobodenia od dane podľa § 9 odsek 2 písm. m) a uplatnení zrážky
dane podľa § 43 ods. 3 pís. c) zákona o dani z príjmov.
5. Zapojením sa do Súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami Súťaže a týmto Štatútom.
6. Aktuálne znenie Štatútu bude k dispozícii na požiadanie v sídle Organizátora alebo na webovej stránke www.telekom.sk/
vianoce v časti venovanej Súťaži.
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