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PRAVIDLÁ HRY „Zber starých mobilov na Pohode 2018“

1. Úvodné ustanovenia

Organizátorom hry „Zber starých mobilov na Pohode 2018“ 

(ďalej ako „Hra“) je spoločnosť Orange Slovensko, a.s., 

IČO: 35 697 270 (ďalej aj ako „spoločnosť Orange“ alebo 

„Organizátor“). Účelom Hry je podpora aktivít spoločnosti 

Orange v  súvislosti so spätným odberom elektrozariadení 

na festivale Pohoda 2018.

2. Podmienky účasti

Do Hry sa môže zapojiť každý návštevník festivalu Pohoda 

2018, ktorý splní podmienky uvedené nižšie a nie je žiad-

nym ustanovením týchto Pravidiel vylúčený z Hry. Do Hry 

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 oso-

by, ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej so spo-

ločnosťou Orange vykonávajú pre ňu obchodné zastúpe-

nie, ako ani osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere 

(vrátane ich štatutárnych zástupcov) k  takýmto fyzickým 

alebo právnickým osobám a  ich blízke osoby, (iii) vlastníci 

a/alebo osoby v pracovnom pomere alebo v pomere ob-

dobnom pracovnému pomeru k  spoločnostiam a  reklam-

ným a promo agentúram spojeným s touto Hrou a ich blízke 

osoby, (iv) ostatné osoby, ktoré sa akokoľvek formou po-

dieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Hry. Blízkou osobou 

sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka 

v platnom znení. Hráči svojím zapojením do Hry niektorým 

z nižšie uvedených spôsobov prejavia súhlas s Pravidlami 

a podmienkami Hry a zároveň vyhlasujú, že boli s ich celým 

obsahom riadne oboznámení a zaväzujú sa ich riadne plniť 

a dodržiavať.

3. Trvanie Hry

Hra sa začína 5. 7.2018 a končí sa 7. 7. 2018, pričom do 

Hry je možné sa v uvedených dňoch zapojiť v čase od 10.00 

hod. do 18.00 hod. Deň 5. 7. 2018 je dňom, keď možno 

v danom časovom období prvýkrát splniť podmienky urče-

né pre účasť na Hre, a deň 7. 7. 2018 je dňom, keď možno 

v danom časovom období poslednýkrát splniť podmienky 

určené pre účasť na Hre.

4. Pravidlá a princíp Hry
a zapojenie do Hry

Do Hry bude automaticky zaradený každý zákazník, kto-

rý v období trvania Hry odovzdá na festivale Pohoda 2018 

v tzv. Orange zóne, pri Optimistane Nadácie Orange (resp. 

na inom Organizátorom určenom mieste) mobilný telefón 

v  rámci spätného odberu elektrozariadení. Spoločnosť 

Orange je oprávnená v čase trvania Hry rozhodnúť o tom, 

že do Hry budú zaradené aj tie osoby, ktoré v čase trvania 

Hry vykonajú iný spoločnosťou Orange určený úkon (aktivá-

cia služby alebo iný úkon), na základe ktorého budú zarade-

né do Hry, pričom v takomto prípade musí byť danej osobe 

takisto umožnené vykonať úkon smerujúci k  nezaradeniu 

do Hry. Za každý odovzdaný mobilný telefón odvedie spo-

ločnosť Orange 0,50 € v prospech združenia Návrat.

5. Cena (výhra)

Organizátor v Hre odovzdá nasledujúce ceny (výhry):
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Výmena ceny (výhry) alebo ktorejkoľvek jej súčasti za penia-

ze v hotovosti je vylúčená. Výhercovia výhier nemajú právo 

na zámenu výhry, výplatu jej hodnoty formou fi nančnej kom-

penzácie ani na výhru s inou ako poskytnutou výbavou vrá-

tane technického vyhotovenia, farby alebo doplnkovej vý-

bavy. Výhercovia nemajú právo uplatňovať si u spoločnosti 

Orange vady výhry a /alebo uplatniť si reklamáciu výhry.

6. Losovanie

Výhercovia cien budú vylosovaní náhodným výberom (loso-

vaním), a to dňa 10. 7. 2018, a to zo všetkých hráčov, ktorí sa 

zapojili do Hry v čase trvania Hry a spĺňajú všetky podmienky, 

stanovené týmito Pravidlami. Výhercovia cien budú vyloso-

vaní za prítomnosti osobitnej losovacej komisie spoločnos-

ti Orange vytvorenej na tento účel. V prípade, že konkrétny 

hráč bude v  súlade s  Pravidlami určený za výhercu jednej 

z výhier, nebude už zaradený do losovania ďalšej výhry.

7. Kontaktovanie výhercov
 a odovzdanie výhier

Spoločnosť Orange (resp. spolupracujúca tretia osoba) upo-

vedomí výhercov Hry o výhre bez zbytočného odkladu naj-

skôr v deň ich vylosovania, a  to telefonicky, prípadne inou 

vhodnou formou, pričom týchto súčasne vyzve na poskytnu-

tie nevyhnutnej súčinnosti s cieľom odovzdať výhru, a to naj-

mä, ale nielen: uvedením svojich osobných údajov (v rozsahu 

meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska), potrebných na 

odovzdanie výhry; uvedenie osobných údajov je dobrovoľ-

né, avšak ich neuvedenie sa považuje za neposkytnutie sú-

činnosti na strane účastníka Hry, nevyhnutnej na odovzda-

nie výhry, čo spôsobuje zánik nároku na výhru. Uvedením 

a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko 

a adresa trvalého bydliska udeľuje účastník určený losova-

ním ako výherca spoločnosti Orange súhlas na spracovanie 

a zverejnenie týchto osobných údajov vhodným spôsobom 

na účely zoznamu výhercov a na iné účely, stanovené tými-

to Pravidlami alebo neskoršími pokynmi spoločnosti Orange. 

Po telefonickom kontaktovaní výhercu, poskytnutí jeho osob-

ných údajov a udelení súhlasu na ich použitie v rozsahu pod-

ľa týchto Pravidiel a v súlade s určeným účelom, spoločnosť 



Orange doručí každému výhercovi na ním udanú adresu tr-

valého bydliska písomné potvrdenie o výhre, ako aj pokyny 

potrebné na prevzatie výhry. Spoločnosť Orange si vyhradzu-

je právo zaslať uvedené dokumenty aj na výhercom posledný 

zadaný e-mail, ak je to aplikovateľné.

Ak sa spoločnosti Orange nepodarí kontaktovať niektoré-

ho výhercu najneskôr do 10 kalendárnych dní od uskutoč-

neného žrebovania, cena prepadá v prospech spoločnosti 

Orange a spoločnosť Orange je oprávnená v súlade s pra-

vidlami Hry vylosovať iného výhercu výhry.

Výherca stráca právo na výhru v prípade, že bude voči výher-

covi v čase od výberu výhercu do dňa odovzdávania výhry 

evidovaná neuhradená pohľadávka spoločnosti Orange (ale-

bo iného poskytovateľa elektronických komunikačných slu-

žieb) po lehote splatnosti alebo ak mu bude v súlade s usta-

noveniami platných právnych predpisov SR v  tomto čase 

obmedzené alebo prerušené poskytovanie elektronických 

komunikačných služieb spoločnosťou Orange (alebo iným 

poskytovateľom elektronických komunikačných služieb). 

Cena v  takomto prípade prepadá v  prospech spoločnosti 

Orange, ktorá je oprávnená vylosovať iného výhercu výhry.

Spoločnosť Orange, resp. ňou poverený jej zástupca, odo-

vzdá výhercovi výhru za predpokladu, že tento splní všet-

ky vyššie uvedené podmienky, určené na vznik nároku na 

výhru. Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo určiť deň, 

miesto a  spôsob odovzdania výhier. Pokyny potrebné na 

odovzdanie výhry výhercom určeným podľa pravidiel budú 

oznámené vhodným spôsobom stanoveným spoločnos-

ťou Orange. Výherca pri preberaní výhry podpíše preberací 

protokol, v ktorom mu spoločnosť Orange potvrdí udelenie 

výhry a uvedie ďalšie skutočnosti, potrebné ku na korekt-

né a platné prevzatie výhry. Výherca berie na vedomie, že 

pokiaľ výhra podlieha dani z  príjmov a  prípadným ostat-

ným odvodovým povinnostiam v zmysle platných právnych 

predpisov, vyhodiť je povinný výhru si sám zdaniť vo svojom 

daňovom priznaní za rok 2018 ako ostatný zdaniteľný prí-

jem a daň aj zaplatiť; takisto je povinný z výhry zaplatiť aj 

prípadné ostatné platby voči orgánom štátnej alebo verejnej 

správy SR (ak je to aplikovateľné). Hodnotu výhry podlie-

hajúcu zdaneniu výherca obdrží od spoločnosti Orange pri 

jej preberaní, resp. pri zasielaní informácie o výhre v zmys-

le Pravidiel. V prípade, že by výherca výhru nezdanil, resp. 

neodviedol z nej iné príslušné zákonné platby, spoločnosť 

Orange nenesie žiadnu zodpovednosť za toto jeho konanie, 

resp. opomenutie povinnosti.

V prípade, že výhercom sa stane neplnoletá osoba, je vý-

hru oprávnený prevziať výlučne jej zákonný zástupca (ak je 

to aplikovateľné). Osoba určená podľa Pravidiel za výhercu 

berie na vedomie, že nárok na výhru je neprenosný; spoloč-

nosť Orange neposkytne výhru inej osobe ako výhercovi, 

a to ani tretej osobe výhercom výslovne určenej. Výherco-

via berú na vedomie, že v zmysle platnej slovenskej právnej 

úpravy výhry z hier (a teda aj z tejto Hry) nemožno vymáhať 

súdnou cestou.

8. Osobitné ustanovenia

Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo na posúdenie spl-

nenia všetkých podmienok Hry zo strany účastníkov aj prá-

vo na (i) prípadné vylúčenie účastníka z účasti na Hre pre 

prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku 

na výhru; a to aj v prípade, že prípadné nesplnenie ktorej-

koľvek z  podmienok bude zistené dodatočne (po určení 

účastníka za výhercu v súlade s týmito Pravidlami); najne-

skôr však k momentu odovzdania výhry.

Mená, prípadne iné osobné údaje výhercov, ako aj prejavy 

osobnej povahy výhercov budú uverejnené a  použité spo-

ločnosťou Orange v súvislosti s touto Hrou na účel iný, ako 

je uvedený v ďalšom odseku Pravidiel, resp. v tomto odseku, 

len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu výher-

cu. Bez ohľadu na čokoľvek, čo je uvedené v  týchto Pra-

vidlách, si spoločnosť Orange vyhradzuje právo kontaktovať 

účastníka určeného za výhercu v súlade s Pravidlami v spolu-

práci s vybraným rozhlasovým alebo televíznym vysielateľom 

SR. Účastník Hry určený za výhercu v Hre udeľuje súhlas na 

použitie tohto zvukového záznamu takémuto vybranému vy-

sielateľovi, prípadne na iné účely spoločnosti Orange.

Účastník berie na vedomie a súhlasí s  tým, že telefonický 

hovor vykonaný za účelom kontaktovania účastníka urče-

ného za výhercu v  súlade s  týmito pravidlami bude spo-

ločnosťou Orange nahrávaný na účely preukázania udelenia 

súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov, ako 

je uvedené vyššie. Práva účastníka pri spracovaní osobných 

údajov podliehajú režimu zákona 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v platnom znení.

Účastník je povinný odstrániť z  odovzdaného mobilného 

telefónu, ako aj z akéhokoľvek iného koncového telekomu-

nikačného zariadenia alebo dátového nosiča, ktorý je jeho 

súčasťou, všetky údaje, ktoré doň počas používania uložil. 

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., nezodpovedá za aké-

koľvek použitie (zneužitie) údajov účastníka, ktoré v  čase 

odovzdania boli v mobilnom telefóne (v inom zariadení ale-

bo dátovom nosiči, ktorý bol jeho súčasťou) uložené z dô-

vodu, že si účastník riadne a včas nesplnil povinnosť uve-

denú v predchádzajúcej vete a nezodpovedá ani za vznik 

prípadnej škody.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliad-

nutie na internetovej stránke www.orange.sk, pričom spo-

ločnosť Orange je oprávnená zverejniť ich aj iným vhodným 

spôsobom podľa vlastnej úvahy. Spoločnosť Orange si vy-

hradzuje právo v prípade potreby alebo v prípade zmien prí-

slušných všeobecne záväzných právnych predpisov upraviť 

tieto Pravidlá, a to aj počas trvania Hry, zverejnením nového 

úplného znenia Pravidiel alebo ich novely na svojej interne-

tovej stránke www.orange.sk; vrátane práva ukončiť Hru.
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