VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE S PLANÉTOU SINGLE,
USPORIADANEJ PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLNEJ SIETE
FACEBOOK A SÚŤAŽNEJ INTERNETOVEJ STRÁNKY
I

USPORIADATEĽOM SÚŤAŽE JE:
Spoločnosť Canal+ Luxembourg S. à r.l.; so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg; R.C.S.
Luxembourg: B 87.905, ktorá prevádzkuje obchodnú značku Skylink® (ďalej len „usporiadateľ“)

II

TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE
1.	Súťaž prebieha na území Českej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).
Pod označením „Súťaž s Planétou Single“ sa rozumie jedna súťaž, ktorá bude prebiehať v termíne
7. 3. - 11. 3. 2022 (ďalej len „doba konania súťaže“) tak, ako je uvedené aj na facebookových
stránkach usporiadateľa http://www.facebook.com/skylinkCZ (ďalej len „facebookový profil
Skylink CZ“) a http://www.facebook.com/skylinkSK (ďalej len „facebookový profil Skylink SK)
a na súťažných internetových stránkach usporiadateľa www.skylink.cz/soutez
a www.skylink.sk/sutaz (ďalej len „súťažná internetová stránka“) v príspevku, ktorý špecifikuje
podmienky súťaže („súťažný príspevok“).
2.	Výsledky súťaže budú oznámené v komentári pod súťažným príspevkom na facebookových profiloch
Skylink CZ a Skylink SK a na súťažných internetových stránkach www.skylink.cz/soutez
a www.skylink.sk/sutaz do štrnástich dní od dátumu ukončenia súťaže. V oznámení bude uvedené
meno výhercu (v prípade súťaže založenej na komentároch bude meno zverejnené podľa jeho/
jej facebookového profilu). Výherca dáva zapojením sa do súťaže svoj súhlas s týmto zverejnením
osobných údajov. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať:

III

•

odpoveďou na jeho komentár, označením jeho mena v komentári pod príspevkom a/alebo
napísaním súkromnej správy

•

prostredníctvom e-mailu alebo telefónneho čísla, v prípade, že sa výherca zúčastní
prostredníctvom súťažnej internetovej stránky.

VÝHRY
Výhry vložené do súťaže sú opísané v súťažnom príspevku na facebookových profiloch Skylink CZ
a Skylink SK a na súťažných internetových stránkach. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu
výhier. Účastník súťaže môže získať iba jednu výhru. Súťažiaci sa môže súťaže zúčastnit len raz.
Zoznam výhier:
• 1. cena – 2× Sony PlayStation 4 Slim-500GB.
• 2. cena – 2× Samsung Galaxy tab A10.1.

• 3. cena – 2× Samsung Soundbar HW-N400.

• 4. cena – 2× JBL bluetooth in ear headphone.

www.skylink.sk

IV

ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE
1.	Súťaže sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby, koneční spotrebitelia starší ako 18 rokov s bydliskom
v Českej republike a/alebo Slovenskej republike, ktoré uskutočnia náležitú registráciu podľa ods. 2,
nespadajú do okruhu osôb z tejto súťaže vylúčených (ďalej len „účastníci súťaže“), a ktorí splnili všetky
ostatné tu uvedené podmienky.
•

Výhercom bude účastník súťaže, ktorý splnil kritéria stanovené v súťažnom príspevku (čo vyhodnotí
porota v mieste sídla usporiadateľa v deň, ktorý je uvedený v súťažnom príspevku), alebo

•

výhercom bude účastník súťaže, ktorý odpovedal správne na súťažnú otázku a bol vybraný ako
víťaz náhodným losovaním. Náhodné losovanie výhercov bude prebiehať súpisom a priradením
čísla všetkým účastníkom, ktorí odpovedali správne na súťažnú otázku, zo všetkých súťažných
miest v totožnom poradí: facebookový profil Skylink CZ, facebookový profil SK, súťažná
internetová stránka www.skylink.cz/soutez, www.skylink.sk/sutaz. Zo zoznamu všetkých
súťažiacich sa následne vyberie požadovaný počet výhercov prostredníctvom generátora
náhodných čísiel. Náhodné losovanie prebehne postupne a ceny sa budú udeľovať podľa poradia
v zozname výhier, ako je uvedené vyššie.

•

Výhercom zároveň môže byť len súčasný zákazník Skylinku s akýmkoľvek aktívnym programovým
balíčkom.

2.	Spôsob účasti v súťaži bude definovaný následne: registrácia sa uskutoční jedným z dvoch spôsobov.
Účastník buď zodpovie súťažnú otázku prostredníctvom komentára pod príspevkom na niektorom
z facebookových profilov Skylink CZ / Skylink SK alebo označí správnu odpoveď a vyplní formulár na
jednej z internetových súťažných stránok a klikne na tlačidlo „chcem súťažiť“. Účastníci súťaže sa
môžu zapojiť do súťaže v lehote stanovenej v zadaní súťaže, a to do polnoci 11. 3. 2022. Upravené
komentáre sú považované za neplatné. Účastníci súťaže môžu kedykoľvek v priebehu konania
súťaže svoj komentár vymazať alebo môžu požiadať usporiadateľov o jeho vymazanie. To isté platí
pre účastníkov súťažnej internetovej stránky. Tí môžu o odstúpení súťaže požiadať prostredníctvom
zákazníckej linky usporiadateľa. Taká žiadosť sa považuje za odstúpenie účastníka zo súťaže.
Pridaním komentára a súťažením cez súťažnú internetovú stránku účastník súhlasí s pravidlami
súťaže a udeľuje usporiadateľovia potrebný súhlas.
3.	Súťažná otázka bude zverejnená na internetovej stránke súťaže aj na facebookovom profile
Skylink CZ / Skylink SK na začiatku súťaže, teda 7. 3. 2022.
4.	Výherca bude kontaktovaný usporiadateľom súťaže podľa článku II.2. Výherca musí zaslať svoje
meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mail a číslo satelitnej karty Skylink usporiadateľovi
v súkromnej správe na Facebooku alebo v odpovedi na e-mail zaslaný usporiadateľom najneskôr do
10 pracovných dní. V prípade, že výherca nebude kontaktovať usporiadateľa v tejto lehote, výherca
berie na vedomie, že ani usporiadateľ, ani zadávateľ súťaže nemôže zaistiť dostupnosť výhry.
5.	Usporiadateľ si vyhradzuje právo požiadať ktoréhokoľvek účastníka súťaže o doloženie toho, že spĺňa
podmienky účasti v súťaži. Ak súťažiaci na vyzvanie nedoloží splnenie ktorejkoľvek z podmienok
účasti v súťaži, bude zo súťaže vyradený a nemá nárok na žiadnu výhru.
6.	Podľa charakteru výhry a podľa uváženia usporiadateľa súťaže bude výhra odovzdaná do 30 dní
od oznámenia výsledkov súťaže buď osobne, e-mailom, alebo odoslaná na adresu, ktorú účastník
súťaže uviedol podľa ods. 4. Výhercovia sú povinní spolupracovať v záujme odovzdania a prevzatia
výhier. Usporiadateľ môže výhercu zo súťaže vyradiť, ak tento neposkytne potrebnú súčinnosť pri
odovzdávaní výhry. Výhry nie je možné postúpiť iným osobám ani preplatiť v hotovosti. V prípade,
že výherca nedostane výhru vo vyššie uvedenom termíne, neodkladne to oznámi usporiadateľovi.
Výherca berie na vedomie, že v prípade oneskoreného oznámenia usporiadateľovi nenesie
usporiadateľ súťaže zodpovednosť za dostupnosť výhry ani jej doručenie.
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V

VYLÚČENIE ZO SÚŤAŽE
1.	Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa či partnerských spoločností usporiadateľa,
osoby podieľajúce sa akýmkoľvek spôsobom na organizácii tejto súťaže a ich rodinní príslušníci.
Za rodinných príslušníkov sa pre účely tejto súťaže považujú osoby tvoriace domácnosť alebo osoby
blízke v zmysle občianskeho zákonníka.
2.	Zo súťaže sú vylúčení rovnako všetci účastníci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú týmto
súťažným pravidlám alebo ich porušia.
3.	Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže iba raz. Opakované registrácie nebudú brané do úvahy.

VI

PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA
1.	Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu
a zodpovedajúcej hodnoty a usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky predania výhier
v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom predané v súlade s týmito
pravidlami; ďalej si usporiadateľ vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane
doby jej platnosti či súťaž ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.
2.	Oznámenie o zmene pravidiel či o zrušení súťaže vykoná usporiadateľ vhodným spôsobom; za taký
spôsob sa považuje zverejnenie na súťažných internetových stránkách a na facebookových profiloch
Skylink CZ a Skylink SK.
3.	Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre výhercovi, za akékoľvek komplikácie
pri vykonávaní registrácie podľa čl. V. ods. 2 týchto súťažných pravidiel či odpovedí na súťažnú otázku
ani za škody vzniknuté počas doručenia/prepravy výhry.
4.	Usporiadateľ neposkytuje záruku vzťahujúcu sa na predmet výhry; také nároky musí výherca
uplatniť v rámci právnych predpisov u výrobcu / distribútora výhry, ktorého usporiadateľ uvedie pri
odovzdávaní výhry.
5.	Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné porušenie daňovej povinnosti alebo povinnosti uviesť výhru
v daňovom priznaní zo strany výhercu.

VII

OSOBNÉ ÚDAJE
Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie, že usporiadateľ, je, ako správca osobných údajov,
oprávnený osobné údaje uvedené v článku IV.4, a prípadne ďalšie osobné údaje oznámené
usporiadateľovi, spracovávať pre účely účasti v súťaži, a to na dobu nevyhnutnú pre usporiadanie súťaže
a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov. Podrobnejšie informácie o spracovaní osobných
údajov sú k dispozícii na https://www.skylink.cz/osobni-udaje a https://www.skylink.sk/osobne-udaje.

VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.	Pravidlá súťaže sú počas celej doby jej trvania k dispozícii na súťažných internetových stránkách,
na odkaze zdieľanom v súťažnom príspevku na facebookových profiloch Skylink CZ a Skylink SK a na
webovej stránke https://www.skylink.sk/na-stiahnutie.
2.	Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spracovávaná, podporovaná či akýmkoľvek iným
spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook.
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