
Zverissimo vianočná nádielka
Štatút súťaže

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže Zverissimo vianočná nádielka (ďalej len

„súťaž“) na Instagramovej https://www.instagram.com/zverissimo_podcast/, Facebookovej

https://www.facebook.com/zverissimo a webovej https://zverissimo.sk/podcast/sutaz stránke

vyhlasovateľa súťaže.

I. Vyhlasovateľ súťaže
Obchodné meno: okto.digital s.r.o.

Sídlo: Nobelova 6, 831 02 Bratislava

IČO: 50734547

Zapísaná: Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.117462/B (ďalej len „vyhlasovateľ“)

DIČ: 2120448572

IČ DPH: SK2120448572

II. Účel a predmet súťaže
Účelom súťaže je reklama a propagácia podcastu o zvieratách Zverissimo, ktorý produkuje

vyhlasovateľ.

Predmetom súťaže je nájdenie súťažného hesla v podcastovej epizóde a jeho zadanie v

príslušnom formulári na webstránke vyhlasovateľa.

III. Trvanie súťaže
Termín realizácie súťaže je stanovený na 16. 11. 2022 - 31. 12. 2022 (ďalej len „termín súťaže“).

Najneskôr do dňa 18. 12. 2022 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami

určenými v štatúte.

IV. Podmienky účasti na súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku, je rezidentom

Slovenskej republiky a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako

„súťažiaci“).
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Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere

obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám

uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v platnom znení.

Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v

zmysle Článku III. štatútu vyplní formulár na webstránke vyhlasovateľa so správnym súťažným

heslom, ktoré si vypočul v príslušnej epizóde podcastu.

Počas trvania súťaže budú súťažiaci môcť nájsť v troch epizódach tri heslá a zapojiť sa môžu s

každým heslom osobitne. S jednotlivým heslom sa súťažiaci môže zapojiť iba raz.

Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu

súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani

nemohol zúčastniť na súťaži.

Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo

súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu

Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky

účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Meta voči nemu nemá

žiadne záväzky.

V. Znenie súťaže

SÚŤAŽ Zverissimo vianočná nádielka

Zverissimo vianočná nádielka | Štatút súťaže



Blížia sa Vianoce a s nimi čas darčekov a radosti. Aj my vás chceme potešiť, preto sme

nachystali súťaž, v ktorej odmeníme dvoch šťastlivcov a ich štvornožcov.

Ako sa súťaží?

sleduj Zverissimo na YouTube, Spotify, Apple Podcasts, alebo Google Podcasts

pozornými ušami nájdi v podcaste súťažné heslo

choď na www.zverissimo.sk/podcast/sutaz

tam zadaj heslo, ktoré v podcaste bolo skryté

heslá budú dokopy tri v troch častiach podcastu - v 12., 13. a 14. epizóde

čím viac hesiel odhalíš, tým máš väčšiu šancu na výhru

víťazov vyhlásime v pondelok 19. decembra 2022

výhry pre štvornožcov pod stromček sú dve - balík pre havkáča a balík pre mňaukáča

Celé pravidlá a všetko o súťaži nájdeš na www.zverissimo.sk/podcast/sutaz

O skutočnosti, či konkrétna súťažná odpoveď súťažiaceho vyhovuje podmienkam tohto štatútu

rozhoduje Vyhlasovateľ.

VI. Výherca
Výhercom súťaže bude ten účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže v zmysle bodu IV.

štatútu a ktorého vyhlasovateľ vyžrebuje spomedzi všetkých účastníkov súťaže (ďalej len

„výherca“). Maximálny počet výhercov je 2.

VII. Ceny v súťaži a ich zdanenie
Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:

Alleva HOLISTIC dog adult mini lamb & venison 2 kg + hračka Kong dog classic granát červený,

guma prírodná, S do 9 kg + pamlsok Inaba Churu pyré dog kura so zeleninou 12 x 4 tuby 672 g

(ďalej len „cena č. 1“),
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Alleva HOLISTIC cat adult lamb & venison 1,5 kg + hračka Kong cat kickeroo vrecko 2v1 s

catnipom a chvostíkom, polyester + pamlsok Inaba Churu grilled cat kura extra krehký v krabom

vývare 12 ks 300 g (ďalej len „cena č. 2“).

Cena č. 1 a cena č. 2 ďalej spolu aj ako „ceny“.

Hodnota ceny č. 1 je 52,53 EUR (slovom: päťdesiatdva eur päťdesiattri centov).

Hodnota ceny č. 2 je 39,94 EUR (slovom: tridsaťdeväť eur deväťdesiatštyri centov).

V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i

nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z

príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.

z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú

úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od

dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350

eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ

súťaže.

VII. Žrebovanie, oznámenie výsledkov a spôsob odovzdania výhier
Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a

vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať dňa 19. 12. 2022.

Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú

zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

Vyžrebovaný bude jeden výherca ceny č. 1 a jeden výherca ceny č. 2. Každý súťažiaci bude

zaradený do žrebovania o ceny max. trikrát.

Ak vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom,

budú vyžrebovaní náhradníci na každú z cien.
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Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3

dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Výherca bude požiadaný o poskytnutie celého mena v

znení ako na doklade totožnosti, telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy na účely

doručenia výhry. Výhra bude výhercovi zaslaná kuriérom na adresu výhercu, ktorú poskytol

vyhlasovateľovi. Adresa na doručovanie musí byť na území Slovenskej republiky.

Výherca bude vyhlásený aj na Instagramovej, Facebokovej a webovej stránke vyhlasovateľa.

Pokiaľ výherca neodpovie vyhlasovateľovi na telefonát a/alebo email do 24 hodín odo dňa

kontaktovania, bude na miesto výhercu spomedzi účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky

súťaže, vyžrebovaný ďalší účastník súťaže, ktorý sa tým stane výhercom.

IIX. Ochrana osobných údajov
Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v súťaži je

vyhlasovateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov [ďalej aj len

„ZoOOÚ“] a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné

nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) oprávnený spracúvať ich

osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová

adresa, korešpondenčná adresa) potrebných na posúdenie splnenia podmienok súťaže a

údajov potrebných výlučne na účely vyhodnotenia súťaže a ďalších činností súvisiacich s

vyhodnotením súťaže na obdobie nevyhnutné na realizáciu vyhodnotenia súťaže. Práva osoby,

ktorej osobné údaje sú spracúvané, sú uvedené v čl. 12 a nasl. Nariadenia GDPR.

IX. Záverečné ustanovenia

Ak účastník súťaže nesplní riadne a včas všetky podmienky súťaže, nemá nárok na odovzdanie

výhry a bude zo súťaže vylúčený.

Vyhlasovateľovi nevzniká povinnosť uhradiť účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im

vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Na zaradenie do súťaže, ani výhru nie je právny

nárok. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v
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prípade, ak sa zistí, že výherca nesplnil podmienky súťaže alebo porušil niektoré z ustanovení

tohto štatútu. Účasť v súťaži ako aj výhra je neprevoditeľná a nemôže byť ani predmetom

dedičského práva.

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo

náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať tento štatút a

podmienky v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny podľa tohto bodu budú zverejnené a sprístupnené

na internetovej stránke www.zverissimo.sk/podcast/sutaz. Každá jednotlivá zmena je účinná

okamihom jej zverejnenia na internete.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo

zrušiť.

V prípade rozporu propagačných materiálov so štatútom má prednosť tento štatút. Prípadné

spory, ktoré vzniknú z tejto súťaže, alebo v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci súťaže a

vyhlasovateľ zaväzujú riešiť dohodou. Všetky nejasnosti pri výklade štatútu je oprávnený riešiť

výlučne vyhlasovateľ záväzným výkladom.

Tento štatút je zverejnený na internetovej stránke www.zverissimo.sk/podcast/sutaz a

ustanovenia tohto štatútu sa stávajú účinné dňom 16. 11. 2022.

V Banskej Bystrici dňa 15. 11. 2022
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