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Pravidlá súťaže „Vyhrajte kredit na 12 mesiacov  
s novou Primou“ (ďalej ako „Pravidlá“)

1. Úvodné ustanovenia 

Organizátorom súťaže „Vyhrajte kredit na 12 mesiacov s novou 
Primou“ (ďalej ako „Súťaž“) je spoločnosť Orange Slovensko, 
a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, 
vložka č. 1142/B (ďalej aj ako „spoločnosť Orange“ alebo 
„Organizátor“). 

Účelom Súťaže je podpora marketingových aktivít spoločnosti 
Orange v súvislosti s propagáciou predaja predplatených slu-
žieb ponúkaných prostredníctvom služby Prima.

2. Podmienky účasti 

Do Súťaže sa môže zapojiť ktorákoľvek z nasledujúcich osôb:  
i) fyzická osoba, ii) fyzická osoba – podnikateľ, iii) právnická 
osoba, ktorá nie je v starostlivosti osobného predajcu spoloč-
nosti Orange, ktorá splní podmienky uvedené nižšie a zároveň 
nie je žiadnym ustanovením týchto Pravidiel vylúčená zo Súťaže. 

Súťaž je určená iba osobám, ktoré si v čase trvania Súťaže 
kúpia novú Prima kartu v súlade so Všeobecnými podmien-
kami spoločnosti Orange pre poskytovanie predplatenej služ-
by Prima, a preto sú novými účastníkmi služieb spoločnosti 
Orange Slovensko, a.s., na základe platnej zmluvy o posky-
tovaní verejne dostupných služieb s prideleným telefónnym 
číslom, na základe ktorej využívajú predplatenú službu Prima, 
a túto Prima kartu následne aj aktivujú (ďalej aj ako „Účastník 
s predplatenou službou Prima“). Aktiváciou Prima karty 
sa rozumie úkon Účastníka s predplatenou službou Prima  
a spoločnosti Orange pri prvom pripojení Prima karty k sieti za 
účelom dosiahnutia technického stavu umožňujúceho posky-
tovanie služieb zo strany spoločnosti Orange.

Do Súťaže sa nemôžu zapojiť (i) osoby v pracovnom pomere 
alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k spoločnosti 
Orange a ich blízke osoby, (ii) fyzické alebo právnické osoby, 
ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou 
Orange vykonávajú pre ňu obchodné zastúpenie, ako aj osoby 
v pracovnom alebo obdobnom pomere k takýmto fyzickým 
alebo právnickým osobám vrátane ich štatutárnych orgánov  
v zmysle platných právnych predpisov, (iii) osoby v pracovnom 
pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru  
k spoločnostiam a agentúram, ktoré sú technicky, organizačne 
alebo inou obdobnou formou zapojené do tejto Súťaže a ktoré 
zabezpečujú reklamné a/alebo propagačné služby k Súťaži, 
ako aj ich blízke osoby, iv) osoby, ktoré sú vlastníkom a/alebo 
osoby, ktoré sú v inom obdobnom postavení, prostredníc-
tvom ktorého vykonávajú rozhodovanie a kontrolu, a to priamo  
a/alebo nepriamo, nad spoločnosťami a agentúrami, ktoré sú 
technicky, organizačne alebo inou obdobou formou zapojené 

do tejto Súťaže a ktoré zabezpečujú reklamné a/alebo propa-
gačné služby k Súťaži, (iv) ostatné osoby, ktoré sa akoukoľvek 
inou formou podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Súťaže. 
Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle ustanovenia § 116 
zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších 
právnych predpisov.

Účastník s predplatenou službou Prima prejavuje svojím zapo-
jením sa do Súťaže (zaslaním spätnej SMS na číslo uvedené  
v týchto Pravidlách) súhlas s pravidlami a podmienkami Sú-
ťaže, ako aj s podmienkami spracúvania osobných údajov na 
účely Súťaže, a zároveň vyhlasuje, že bol s ich celým obsa-
hom riadne oboznámený a zaväzuje sa ich riadne plniť a dodr- 
žiavať. Neudelenie súhlasu Účastníka s predplatenou službou 
Prima s pravidlami Súťaže alebo s podmienkami spracúvania 
osobných údajov na účely Súťaže má za následok nemožnosť 
zaradenia Účastníka s predplatenou službou Prima do Súťaže.
 

3. Trvanie Súťaže 

Súťaž sa začína 23. 2. a končí sa 17. 5. 2022 o 23:59:59 
(HH:MM:SS). Deň 23. 2. 2022 je deň, keď je možné v danom 
časovom období prvýkrát splniť podmienky účasti na Súťaži, 
a deň 17. 5. 2022 je deň, keď je možné v danom časovom 
období poslednýkrát splniť podmienky účasti na Súťaži. Spo-
ločnosť Orange Slovensko, a.s., má právo predĺžiť alebo inak 
zmeniť vyššie v tomto bode uvedené časové obdobie, počas 
ktorého sa má uskutočniť Súťaž.

4. Pravidlá a princíp Súťaže a zapojenie sa do Súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý nový účastník s predplate-
nou službou Prima, ktorý v čase trvania Súťaže uzatvorí platnú 
zmluvu o poskytovaní verejne dostupných služieb s pridele-
ným telefónnym číslom, na základe ktorej využíva predplatenú 
službu Prima, túto Prima kartu aktivuje, a súčasne ktorý zašle 
spätnú SMS na číslo 650 so správnym kľúčovým slovom  
a ktorý súhlasil s pravidlami Súťaže a s podmienkami spra-
cúvania osobných údajov na účely Súťaže. Zaslanie spätnej 
SMS na číslo uvedené v tomto bode Pravidiel je pre Účastníka 
s predplatenou službou Prima bezplatné. To neplatí pre prípa-
dy, keď Účastník s predplatenou službou Prima zasiela spätnú 
SMS na účely zapojenia sa do Súťaže v rámci využívania služieb 
roamingu.

Spoločnosť Orange je oprávnená, avšak nie povinná, zaslať 
Účastníkovi s predplatenou službou Prima správu s informá-
ciou o Súťaži. Účastník je oprávnený, avšak nie povinný, za-
pojiť sa do Súťaže. Účastník s predplatenou službou Prima 
potvrdí svoj záujem o zaradenie do Súťaže zaslaním spätnej 
SMS s textom „HRAM“. Účastníci, ktorí zašlú spätnú SMS 
so správnym kľúčovým slovom podľa predchádzajúcej vety, 
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budú zaradení do konkrétneho kola losovania podľa bodu 6 
týchto Pravidiel. Na zaradenie do konkrétneho kola losovania 
podľa bodu 6 týchto Pravidiel je rozhodujúci okamih doručenia 
spätnej SMS Účastníkom s predplatenou službou Prima spo-
ločnosti Orange. Účastník sa môže zapojiť do Súťaže toľko-
krát, koľkokrát splní podmienky Súťaže podľa týchto Pravidiel 
(kúpa Prima karty a jej aktivácia + zaslanie spätnej SMS). Za 
správnosť a úplnosť textu uvedeného v spätnej SMS zasielanej 
na telefónne číslo uvedené v tomto bode Pravidiel zodpovedá  
výlučne Účastník s predplatenou službou Prima.

5. Cena (výhra) 

Organizátor v Súťaži odovzdá výhercom nasledujúce ceny  
(výhry):

dobíjanie bonusového kreditu v hodnote 7 (sedem) eur zo 
strany spoločnosti Orange v prospech určeného výhercu 
počas 12 (dvanástich) po sebe nasledujúcich kalendár-
nych mesiacov,

pričom výhercovia budú určení v losovaní náhodným výberom 
uskutočneným zo strany Organizátora

(ďalej v týchto Pravidlách aj ako „výhra“).

Výhru je možné využiť výlučne na úhradu za služby poskytova-
né spoločnosťou Orange a túto výhru nie je možné použiť na 
úhradu za iné služby ponúkané tretími osobami prostredníc-
tvom spoločnosti Orange. Výmena výhry za peniaze v hoto-
vosti je vylúčená. Výhercovia výhier nemajú právo na zámenu 
výhry alebo na výplatu jej hodnoty formou finančnej kompen-
zácie. Výhercovia nemajú právo uplatňovať si v spoločnosti 
Orange vady výhry a/alebo uplatniť si reklamáciu výhry. Pou-
žitie výhry sa primerane spravuje Všeobecnými podmienkami 
spoločnosti Orange Slovensko na poskytovanie predplatenej 
služby Prima.

6. Losovanie

Výhercovia budú určení na základe náhodného výberu realizo-
vaného spoločnosťou Orange (v ďalšom texte ako „losovanie“). 
Losovanie sa uskutoční spomedzi všetkých Účastníkov  
s predplatenou službou Prima, ktorí sa platne zapojili do Súťa-
že a ktorí súčasne splnili všetky stanovené podmienky Súťaže, 
a to v termínoch uvedených nižšie v tomto bode Pravidiel.

Organizátor Súťaže určil 12 (dvanásť) kôl losovania výhercov 
takto:

Kolo losovania Deň losovania

1. 4. 3. 2022

2. 11. 3. 2022

3. 18. 3. 2022

4. 25. 3. 2022

5. 1. 4. 2022

6. 8. 4. 2022

7. 19. 4. 2022

8. 22. 4. 2022

9. 29. 4. 2022

10. 6. 5. 2022

11. 13. 5. 2022

12. 20. 5. 2022

V každom jednotlivom kole losovania budú vylosovaní súčasne 
piati (5) výhercovia. 

7. Kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhier 

Spoločnosť Orange upovedomí výhercov Súťaže o výhre bez 
zbytočného odkladu po uskutočnení losovania pre jednotlivé 
kolá losovania podľa bodu 6 týchto Pravidiel, a to v deň ich 
určenia formou SMS správy. Na účely zverejnenia zoznamu vý-
hercov na webovej stránke spoločnosti Orange budú uvedené 
osobné údaje výhercov iba v nevyhnutnom rozsahu bez bližšej 
identifikácie výhercov, a to v rozsahu meno, začiatočné písme-
no priezviska výhercu a obec a/alebo mesto bydliska výhercu. 

Na spracúvanie údajov poskytnutých Účastníkom – právnic-
kou osobou sa primerane aplikujú ustanovenia týchto Pravi-
diel upravujúce spracúvanie osobných údajov len v prípadoch, 
keď údaje poskytnuté Účastníkom – právnickou osobou zá-
roveň podliehajú ochrane osobných údajov podľa platných 
právnych predpisov.

Odovzdaním výhry sa rozumie navýšenie bonusového kreditu 
v prospech Prima karty výhercu zo strany spoločnosti Orange 
po dobu dvanástich (12) po sebe nasledujúcich kalendárnych 
mesiacov, pričom o tomto navýšení kreditu bude výherca in-
formovaný prostredníctvom SMS správy. Prvé odovzdanie 
výhry sa uskutoční najneskôr v posledný deň príslušného  
kalendárneho mesiaca, v ktorom bol Účastník s predplatenou 
službou Prima určený za výhercu, a to 31. 3. 2022 (platí pre 
prvé štyri kolá losovania), 30. 4. 2022 (platí pre piate až deviate 
kolo losovania) a 31. 5. 2022 (platí pre desiate až dvanáste 
kolo losovania). Posledné odovzdanie výhry sa uskutoční  
28. 2. 2023 (platí pre prvé štyri kolá losovania), 31. 3. 2023 
(platí pre piate až deviate kolo losovania) a 30. 4. 2023 (platí 
pre desiate až dvanáste kolo losovania). 

Osoba, ktorá bola losovaním podľa bodu 6 týchto Pravidiel 
určená za výhercu, stratí právo na výhru, ak kedykoľvek v ča-
sovom období odo dňa, v ktorom bola ako výherca vyloso-
vaná, do dňa skutočného odovzdania výhry (i) sa stane dlžní-
kom spoločnosti Orange alebo (ii) spoločnosť Orange v súlade  
s dohodnutými zmluvnými podmienkami tejto osobe obme- 
dzí, preruší alebo zastaví poskytovanie služieb, alebo (iii) bude 
zmluva o poskytovaní verejných služieb neplatná, alebo (iv) 
bude spoločnosť Orange evidovať zo strany účastníka úkon 
smerujúci k ukončeniu zmluvy o poskytovaní verejných služieb, 
alebo (v) osoba určená za výhercu prestane byť Účastníkom 
predplatenej služby Prima.
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Osoby, ktoré stratili právo na výhru, sa nepovažujú od okamihu 
straty práva na výhru za výhercov v Súťaži. Výhry, ktoré ne-
budú odovzdané výhercom z dôvodu, že títo nesplnia všetky 
podmienky na ich poskytnutie podľa Pravidiel Súťaže alebo  
z dôvodov výslovne uvedených v týchto Pravidlách, prepadajú 
v prospech spoločnosti Orange.

Účastník predplatenej služby Prima udeľuje zapojením sa do 
Súťaže pre prípad určenia za výhercu súhlas s kontaktovaním na 
svoje telefónne číslo na účely informovania o určení za výhercu. 
Spoločnosť Orange ako prevádzkovateľ postupuje pri spra- 
cúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto úda-
jov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, skrátene Všeobec-
ného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“), ako 
aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zá-
kon o ochrane osobných údajov“). Práva Účastníka pri spra-
covaní osobných údajov na účely realizácie Súťaže podliehajú 
režimu Nariadenia, ako aj zákona o ochrane osobných údajov 
v platnom znení. Informácie týkajúce sa spracovania osobných 
údajov, práv Účastníka s predplatenou službou Prima, ako aj 
informácie o podmienkach ochrany osobných údajov, sú zve-
rejnené na stránke Organizátora www.orange.sk/pomoc/gdpr, 
ako aj v Pravidlách ochrany súkromia.

Účelom spracovania osobných údajov zo strany spoločnosti 
Orange je realizácia Súťaže, kontaktovanie výhercov, ozná-
menie výhercov prostredníctvom webovej stránky spoločnosti 
Orange, resp. zverejnenie výsledkov losovania spôsobom 
podľa rozhodnutia spoločnosti Orange, ako aj odovzdanie  
výhier výhercom. Spoločnosť Orange spracúva osobné údaje 
Účastníkov na vyššie uvedené účely v rozsahu telefónne číslo 
a informácie týkajúce sa splnenia podmienok pre zapojenie sa 
do Súťaže.

Spoločnosť Orange spracúva osobné údaje výhercov na 
vyššie uvedené účely v rozsahu meno, priezvisko, adresa  
trvalého bydliska, telefónne číslo výhercu určeného losovaním.

Spoločnosť Orange, resp. ňou poverený zástupca, odovzdá 
výhercovi výhru za predpokladu, že tento splní všetky vyššie 
uvedené podmienky určené pre vznik práva na výhru, ako aj 
nároku na odovzdanie výhry podľa Pravidiel. 

Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo určiť deň, miesto  
a spôsob odovzdania a/alebo doručovania výhier. Pokyny  
potrebné na odovzdanie a/alebo doručenie výhry výhercom 
budú oznámené vhodným spôsobom stanoveným spoločno-
sťou Orange. 

V prípade, že výhercom sa stane neplnoletá osoba, je výhru 
podľa predchádzajúcich bodov oprávnený uplatniť a prevziať 
výlučne jej zákonný zástupca (ak je to aplikovateľné).

8. Osobitné ustanovenia 

Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia 
všetkých podmienok Súťaže zo strany účastníkov a tiež právo 
na (i) prípadné vylúčenie Účastníka s predplatenou službou Pri-
ma z účasti na Súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, 
(ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, že prípadné 
nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne 
(po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito Pravidlami); 
najneskôr však k momentu odovzdania výhry. 

9. Záverečné ustanovenia 

Výhercovia výhier nemajú právo na zámenu výhry alebo výpla-
tu jej hodnoty formou finančnej kompenzácie. Osoba určená 
podľa Pravidiel za výhercu berie na vedomie, že nárok na vý-
hru je neprenosný; spoločnosť Orange neposkytne výhru inej  
osobe ako výhercovi, a to ani tretej osobe výhercom výslovne 
určenej. Výhercovia berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia 
§ 845 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, výhry z hier 
a súťaží (a teda aj z tejto Súťaže) nemožno vymáhať súdnou 
cestou. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle § 4 ods. 6 zá-
kona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších 
právnych predpisov, pričom podmienkou účasti v Súťaži je 
kúpa tovarov a/alebo služieb spoločnosti Orange. Súťaž nie 
je samostatnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti Orange  
v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách, v znení 
neskorších právnych predpisov. Výhercovia nemajú právo 
uplatňovať si v spoločnosti Orange vady výhry a/alebo uplatniť 
si reklamáciu výhry. Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo 
určovať spôsob, prostredníctvom ktorého je možné prejaviť 
záujem o služby spoločnosti Orange zo strany Účastníka.

Výherca berie na vedomie, že ak výhra podlieha dani z príjmov 
a prípadným ostatným odvodovým povinnostiam v zmysle 
platných právnych predpisov, výherca je povinný výhru si sám 
zdaniť vo svojom daňovom priznaní za rok 2022 ako ostatný 
zdaniteľný príjem a daň aj zaplatiť; výherca je taktiež povinný 
z výhry zaplatiť aj prípadné ostatné platby voči orgánom štát-
nej alebo verejnej správy Slovenskej republiky. Výška hodnoty 
výhry, ktorá podlieha zdaneniu, bude výhercovi oznámená zo 
strany Organizátora pri oznamovaní konkrétnej výhry jednotli-
vému výhercovi. Spoločnosť Orange nenesie žiadnu zodpo-
vednosť ani nezodpovedá v akomkoľvek rozsahu za splnenie 
a/alebo opomenutie povinností výhercu zdaniť výhru, odviesť 
príslušné zákonné platby a/alebo splniť iné súvisiace povinnosti 
vyplývajúce z prijatia výhry podľa platných právnych predpisov.

Osobné údaje výhercov nebudú uverejnené alebo použité 
spoločnosťou Orange v súvislosti s touto Súťažou na iný účel, 
ako je uvedený v bode 7 Pravidiel, resp. v tomto bode Pravi-
diel bez predchádzajúceho písomného súhlasu výhercu. Bez 
ohľadu na ustanovenia týchto Pravidiel si spoločnosť Orange 
vyhradzuje právo kontaktovať účastníka určeného za výhercu 
v súlade s Pravidlami. 

https://www.orange.sk/fileadmin/orange/user_uploads/dokumenty/onas/tlacove-centrum/pravne-dokumenty/podmienky-ochrany-a-spracuvania-osobnych-udajov.pdf
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Zoznam výhercov bude zverejnený do 5 (piatich) pracovných 
dní odo dňa losovania pre jednotlivé kolá losovania podľa týchto 
Pravidiel, a to na webovej stránke spoločnosti Orange  
www.orange.sk/prima.

Tieto Pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliad-
nutie na webovej stránke www.orange.sk/prima-sutaz, pričom 
spoločnosť Orange je oprávnená zverejniť ich aj iným vhod-
ným spôsobom podľa vlastnej úvahy. Spoločnosť Orange si 
vyhradzuje právo v prípade potreby alebo v prípade zmien 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov upraviť 
tieto Pravidlá, a to aj počas trvania Súťaže, zverejnením nového 
úplného znenia Pravidiel alebo ich zmeny, a/alebo doplnenia na 
svojej webovej stránke www.orange.sk/prima-sutaz vrátane 
práva ukončiť Súťaž.

Dňa 22. 2. 2022

Orange Slovensko, a.s.

http://www.orange.sk/prima
http://www.orange.sk/prima-sutaz
http://www.orange.sk/prima-sutaz

