Štatút propagačnej SMS súťaže „So 4kou vyhrávate každý deň“
1. Organizátor súťaže: Organizátorom propagačno-vedomostnej SMS súťaže „So 4kou vyhrávate každý
deň“ (ďalej len „súťaž") je spoločnosť SWAN Mobile, a. s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO:
35 680 202, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2958/B
(ďalej len "organizátor“). Spoluorganizátorom a technickým partnerom súťaže je spoločnosť A SMS, s.r.o.
so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25950/B (ďalej len "technický partner“).
Súťaž je vedomostnou hrou a propagačnou aktivitou organizátora a jej cieľom je podpora a propagácia
služieb organizátora za účelom ich uplatnenia na relevantnom trhu a riadi sa týmto štatútom.
2. Trvanie súťaže: Súťaž sa uskutoční v čase od 11.04.2017 (od 00:00:01 hod.) do 01.05.2017 (do
23:59:59).
3. Podmienky účasti v súťaži a priebeh súťaže: Za účastníka súťaže sa považuje fyzická osoba, ktorá
v čase konania súťaže:
a) je registrovaným účastníkom verejných mobilných elektronických komunikačných služieb
poskytovaných organizátorom,
b) registruje sa aspoň jedenkrát v súťaži odoslaním hernej SMS v tvare HRA na krátke číslo 404 (ďalej
len „účastník súťaže“).
Účastníkom súťaže sa nemôžu stať zamestnanci organizátora ani technického partnera, ani ich blízke
osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Občiansky zákonník"), ani osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/
prepojené s reklamnými agentúrami a ďalšími dodávateľmi organizátora alebo technického partnera,
ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich osôb v zmysle ust.
§ 116 Občianskeho zákonníka.
Po zaslaní SMS v tvare HRA na krátke číslo 404 účastník súťaže získa päť (5) registračných žrebov.
Jeden (1) žreb znamená pre účastníka súťaže jednu (1) účasť v žrebovaní. Následne účastník súťaže
dostáva od organizátora ďalšie pokyny prostredníctvom informačných SMS pre získanie ďalších vstupov
do žrebovania (ďalej len „žreby“) alebo odpovie na vedomostnú súťažnú otázku formou SMS v tvare
ANO alebo NIE na krátke číslo 404.
K prideleniu žrebov dôjde vždy bezprostredne po prijatí hernej SMS v správnom tvare, resp. správnej
odpovede na súťažnú otázku technickým partnerom. Účastník súťaže je oprávnený deaktivovať si
kedykoľvek počas trvania súťaže zasielanie bezplatných informačných SMS zaslaním bezplatnej SMS s
príkazom HRA STOP alebo HRA VYP na krátke číslo 404. O hre sa môže informovať cez SMS zaslanú
na číslo 404 v tvare HRA INFO.
Cena spätnej SMS správy, ktorá potvrdí prijatie hernej SMS do systému, resp. správnosť alebo
nesprávnosť odpovede účastníka súťaže cez SMS je 1,6 EUR s DPH. Účastník súťaže získa za každú
doručenú hernú SMS, resp. správnu odpoveď žreby, a to nasledovne: za prvú hernú SMS získa päť (5)
žrebov a za každú ďalšiu násobok, resp. počet žrebov špecifikovaný v spätnej alebo informačnej SMS.
Cena každej odoslanej SMS správy zaslanej na krátke číslo 404 je 0,04,EUR s DPH. Do žrebovania
bude zaradené mobilné telefónne číslo účastníka súťaže v takom počte (toľko krát), koľko žrebov účastník
súťaže prostredníctvom príslušného telefónneho čísla získal.
4. Účastníci súťaže berú na vedomie a zapojením sa do súťaže súhlasia s tým, že organizátor súťaže
zaradí do žrebovania výlučne účastnícke telefónne čísla (v ďalšom texte ako „telefónne číslo“), ktoré boli
pridelené účastníkovi súťaže na základe platnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb. Splnením
podmienok účasti v súťaži podľa bodu 3.tohto štatútu účastník súťaže vyjadruje svoj súhlas s účasťou
v súťaži a s podmienkami súťaže uvedenými v tomto štatúte alebo oznámenými účastníkovi súťaže
organizátorom alebo technickým partnerom počas trvania súťaže napr. formou SMS správy, s prijímaním
informačných SMS v súťaži, s účasťou na žrebovaní a s prípadným prijatím výhry. Forma a časové
intervaly zasielania informačných SMS závisia od rozhodnutia organizátora.
5. Z účasti v súťaži sú vylúčené všetky osoby, ktorým bolo z dôvodov prípustných podľa zákona
č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov organizátorom
obmedzené alebo prerušené poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb
organizátorom alebo iným podnikom elektronických komunikácií.
6. Účasť na žrebovaní: Po skončení súťaže bude prebiehať žrebovanie výhercu v súlade s bodom 9.
tohto štatútu. Do žrebovania o výhry v súťaži bude zaradené každé mobilné telefónne číslo účastníka
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súťaže, s ktorým účastník súťaže splnil podmienky pre zaradenie do súťaže uvedené v bode 3. a 4. tohto
štatútu a ktorý súčasne nespĺňa podmienku uvedenú v bodoch 3. ani 5. tohto štatútu.
7. Súťažné prémie: Súťažné prémie predstavujú doplnkovú formu zaradenia do žrebovania, resp.
získania žrebov v priebehu trvania súťaže. O možnosti a spôsobe získania súťažných prémií budú
účastníci súťaže informovaní formou bezplatnej informačnej SMS. Účasťou v súťaži účastníci súťaže
prejavujú súhlas s prijímaním takýchto informačných SMS. Forma a časové intervaly zasielania
informačných SMS o možnosti získania týchto súťažných prémií závisia od rozhodnutia organizátora.
Príjem informačných SMS si môžu účastníci súťaže kedykoľvek počas trvania súťaže bezplatne
deaktivovať zaslaním SMS s textom HRA VYP alebo HRA STOP na číslo 404. Súťažné prémie je možné
získať aj odpoveďami na vedomostné otázky, ktoré bude účastník súťaže prijímať v informačných SMS,
pričom získanie týchto prémiových žrebov je viazané na správnosť príslušnej odpovede.
8. Výhry poskytnuté do súťaže: Poskytovateľom výhier do súťaže je organizátor, ktorý poskytuje do
súťaže (i) dennú výhru (žrebovanú za každý deň trvania súťaže) spolu 21 x jednorazový mesačný
poplatok Nového paušálu TO. Nekonečno pre SIM kartu, z ktorej sa účastník súťaže prihlásil do súťaže,
(ii) týždennú výhru (žrebovanú za každý týždeň trvania súťaže) spolu 3 x mobilný telefón Samsung Galaxy
S7 Gold a (iii) jednu záverečnú finančnú výhru v hodnote 1 000 EUR (slovom: jeden tisíc eur).
Pokiaľ už výherca ktorýkoľvek z nových paušálov TO. aktívne využíva, aktivujeme výherný paušál TO.
Nekonečno po uplynutí platnosti aktuálneho paušálu.
Výherca, ktorý splní podmienky pre účasť v súťaži a nestratí právo na výhru v zmysle tohto štatútu,
vyhráva za podmienok uvedených v tomto štatúte (najmä jeho bode 9.) niektorú z uvedených výhier.
9. Žrebovanie výhercu: Celkovo sa určí na základe náhodného výberu (v ďalšom texte aj ako
„žrebovanie“) dvadsaťjeden (21) výhercov dennej výhry, traja (3) výhercovia týždennej výhry a jeden (1)
výherca záverečnej výhry. Za celú súťaž organizátor vyžrebuje automaticky systémom, a to náhodným
výberom, dvadsaťpäť (25) účastníkov súťaže, ktorí získajú jednu z výhier a dvadsaťpäť (25) náhradníkov
v poradí 1 až 25. Všetci náhradníci budú vyžrebovaní pre prípad nemožnosti kontaktovania niektorého z
výhercov podľa bodu 12. tohto štatútu, neprevzatia výhry vyžrebovaným účastníkom alebo pre prípad
nemožnosti poskytnutia výhry vyžrebovanému účastníkovi. Žrebovanie bude vykonávané z databázy
telefónnych čísel účastníkov súťaže, ktorí sú zaradení do žrebovania podľa tohto štatútu.
Žrebovanie výhercov denných výhier sa bude realizovať v termínoch 12.4.2017, 18.4.2017, 20.4.2017,
24.4.2017, 26.4.2017, 28.4.2017 a 2.5.2017.
Žrebovanie výhercov týždenných výhier sa bude realizovať v termínoch 18.4.2017, 26.4.2017, 2.5.2017.
Žrebovanie výhercu záverečnej výhry sa bude realizovať dňa 2.5.2017.
Výhercovia budú zverejnení na stránke organizátora www.4ka.sk.
Výhercovia budú kontaktovaní zo strany organizátora telefonicky.
10. Žrebovanie výhercu a náhradníkov sa uskutoční za prítomnosti zástupcov organizátora.
Žrebovanie sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu z telefónnych čísel, ktoré splnili všetky
podmienky účasti v súťaži, a to podľa spôsobu stanoveného týmto štatútom.
11. Organizátor má právo vyradiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade podozrenia z porušenia
štatútu súťaže alebo použitia neregulárnych postupov. Organizátor ani technický partner
nezodpovedajú za akékoľvek náklady, výdavky a škody spôsobené účastníkom súťaže, resp. koncovým
užívateľom. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre
získanie výhry stanovené v tomto štatúte boli splnené alebo nie.
12. Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, organizátor v deň, v ktorom bolo uskutočnené žrebovanie
výhry v súlade s bodom 9. tohto štatútu, v časovom intervale od 12:00 hod. do 16:00 hod.
telefonicky vyzve účastníka súťaže, ktorého mobilné telefónne číslo bolo vyžrebované ako
výherné na poskytnutie identifikačných údajov o svojej osobe požadovaných organizátorom, a zároveň
mu oznámi ďalšie podstatné informácie súvisiace s prevzatím jeho výhry. Pre účely úspešného
telefonického skontaktovania vyžrebovaného účastníka súťaže vykoná technický partner najmenej tri (3)
pokusy. V prípade nemožnosti telefonického skontaktovania vyžrebovaného účastníka bude technický
partner kontaktovať náhradníka (vykoná najmenej dva (2) pokusy o telefonické kontaktovanie
náhradníka). Ak sa nepodarí skontaktovať ani s náhradníkom, rozhodne organizátor o ďalšom postupe
v zmysle tohto štatútu a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
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13. Osoba, ktorá bola žrebovaním podľa tohto štatútu určená za výhercu, stratí právo na výhru, ak jej v
časovom období odo dňa, v ktorom bola ako výherca vyžrebovaná, do dňa skutočného odovzdania výhry
jej organizátor v súlade so zmluvnými podmienkami s ňou dohodnutými obmedzí, preruší alebo ukončí
poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb.
14. Poskytnutie výhry: Organizátor poskytne výhercom, resp. náhradníkom výhry podľa bodu 8. tohto
štatútu najneskôr do šesťdesiat (60) dní od ukončenia súťaže. Odovzdanie každej výhry sa uskutoční na
adrese a spôsobom, ktorý bude oznámené písomne alebo telefonicky. Záväzok organizátora poskytnúť
výhercovi výhru sa považuje za splnený okamihom fyzického odovzdania výhry výhercovi, resp. dňom
odovzdania všetkých dokumentov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k výhre výhercovi,
resp. náhradníkovi.
15. Ak niektorý z účastníkov súťaže nesplní podmienky pre vznik nároku na výhru (bod 11. až 13. tohto
štatútu) alebo výhercu nie je možné telefonicky kontaktovať (bod 12.) alebo odovzdať, resp. poskytnúť
výhru (bod 14.) alebo ak výherca výhru odmietne alebo si ju neprevezme, technický partner vyzve na
prevzatie výhry náhradníka. Účastníci súťaže sú povinní poskytnúť technickému partnerovi všetku
nevyhnutnú a požadovanú súčinnosť potrebnú na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry, inak strácajú
nárok na výhru.
16. Ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony
alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému
zástupcovi,
po
preukázaní
oprávnenia
zástupcu
konať
v mene zastúpeného výhercu.
17. Spracúvanie údajov: Účasťou v súťaži účastník súťaže ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona
č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako
„zákon o ochrane osobných údajov“) udeľuje organizátorovi súťaže a technickému partnerovi súhlas so
spracovaním osobných údajov poskytnutých účastníkom súťaže organizátorovi v návrhu zmluvy
o poskytovaní verejných služieb (ďalej len „osobné údaje“) a prevádzkových údajov v rozsahu informácií
o SMS správach odosielaných a prijímaných účastníkom súťaže v súvislosti so súťažou, a to za účelom
realizácie súťaže, jej vyhodnotenia a komunikácie s účastníkom súťaže. Zapojením sa do súťaže udeľuje
účastník súťaže organizátorovi a technickému partnerovi súhlas na účely priameho marketingu podľa §
62
zákona
č.
351/2011
Z.
z.
o
elektronických
komunikáciách
v
znení
neskorších
predpisov,
konkrétne
na
zasielanie
informácii
o produktoch a službách organizátora alebo technického partnera prostredníctvom pošty alebo
elektronických komunikačných prostriedkov (SMS alebo MMS správ alebo elektronickej pošty) Súhlas
podľa predchádzajúcej vety udeľuje účastník súťaže na dobu určitú do 30.04.2018 a účastník súťaže je
oprávnený ho kedykoľvek písomne odvolať aj pred týmto dátumom písomne doporučeným listom
doručenom na adresu sídla organizátora Borská 6, 841 04 Bratislava, resp. vo vzťahu k technickému
partnerovi na adresu sídla technického partnera Šulekova 70, 811 03 Bratislava.
Spracúvanie osobných a prevádzkových údajov na účely podľa tohto štatútu je organizátor oprávnený
spracúvať aj prostredníctvom sprostredkovateľov zverejnených na webovom sídle organizátora
www.4ka.sk.
Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené zákonom o
ochrane osobných údajov, napr. má právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu nesprávnych a
neaktuálnych osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov a na likvidáciu osobných
údajov.
V súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 11
zákona o ochrane osobných údajov súťažiaci dáva organizátorovi súhlas na vyhotovenie a zverejnenie
primeraným spôsobom fotografií, obrazových a zvukových záznamov, týkajúcich sa jeho osoby alebo
jeho prejavov osobnej povahy (ďalej len ako „prejavy osobnej povahy“) vyhotovené v súvislosti so súťažou
a na ich použitie, spracovanie a zverejnenie na webových stránkach organizátora, v tlačených
a elektronických propagačných materiáloch organizátora a to na reklamno-marketingové účely
organizátora.
18. Odovzdanie výhry: Organizátor si vyhradzuje právo určiť a meniť deň a miesto na odovzdanie, resp.
poskytnutie výhry. Akékoľvek náklady spojené s prevzatím výhry (napr. cestovné náklady, náklady na
distribúciu výhry a pod.) znáša výlučne výherca. Výherca nemá právo postúpiť výhru inej osobe. Výhra
v súťaži nie je právne nárokovateľná.
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19. Všeobecné ustanovenia: Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas
s jej pravidlami obsiahnutými v tomto štatúte a zároveň prehlasuje, že bol s ich obsahom riadne a úplne
oboznámený.
20. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany
účastníkov súťaže podľa tohto štatútu a tiež právo na (i) vylúčenie účastníka súťaže z účasti v súťaži pre
prípadné nesplnenie niektorej z podmienok súťaže, (ii) nepriznanie nároku na výhru, pokiaľ sa
organizátorovi súťaže nepodarí úspešne skontaktovať s výhercom alebo náhradníkom, (iii) zánik nároku
na výhru, pokiaľ si výherca súťaže neprevezme výhru do 30 dní od obdržania výzvy na jej prevzatie; (iv)
zánik nároku na výhru z iných vážnych dôvodov, alebo (v) zrušenie súťaže.
21. Výherca ani náhradník nemá právny nárok na zámenu výhry (ceny) alebo výplatu jej hodnoty inou
formou peňažnej alebo inej kompenzácie alebo na výhru s inou ako poskytnutou špecifikáciou uvedenou
v bode 9. tohto štatútu. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhra môže podliehať dani
z príjmov v zmysle platných právnych predpisov, o čom bude výherca, resp. náhradník informovaný aj
v preberacom protokole k výhre. Pri peňažnej výhre bude výherná suma znížená o daň z príjmov
a zostatok bude vyplatený výhercovi. Daň z príjmu je organizátor povinný zraziť v zmysle platných
právnych predpisov. Účastník súťaže berie na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy výhry z hier
(a teda aj z tejto súťaže) nemožno vymáhať súdnou cestou. Na výhry v tejto súťaži sa nevzťahujú
ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
22. Tento štatút je prístupný všetkým záujemcom na nahliadnutie na internetovej stránke
https://www.4ka.sk/doplnkove-sluzby/sms-sutaze a v sídle organizátora. Organizátor si vyhradzuje
právo upraviť (meniť) tento štatút, a to aj počas trvania súťaže, zverejnením nového úplného znenia
štatútu alebo ich zmien, vrátane práva predčasne ukončiť súťaž.
23. Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bratislava, 10. apríla 2017
SWAN Mobile, a. s.
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