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Pravidlá spotrebiteľskej propagačnej súťaže „Stierajte s e-Netom“ 

  

1. Organizátor súťaže: Organizátorom a vyhlasovateľom spotrebiteľskej propagačnej 

súťaže "Stieraj s e-Netom" (ďalej len „súťaž") je spoločnosť e-Net, s.r.o., so sídlom 

Lichnerova 35, 903 01 Senec, identifikačné číslo: 35 860 413, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.  29089/B (ďalej len 

„organizátor" alebo „organizátor súťaže“).  

Organizátor súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“).  

2. Účel súťaže: Účelom súťaže je podpora predaja elektronických služieb organizátora, 

propagácia predaja televíznych  služieb, podpora predaja internetových služieb 

a podpora predaja hlasových služieb. 

3. Trvanie súťaže: Súťaž trvá od 17.6.2019 (od 00:00:00 hod.). Herný cyklus končí 

19.12.2019 (o 18:00:00 hod). Pokiaľ nie je určené organizátorom inak, tak herný 

cyklus je považované obdobie  6 mesiacov trvania súťaže. O každom novom hernom 

cykle, resp. o skončení súťaže bude organizátor súťaže informovať jej účastníkov 

prostredníctvom webovej stránky organizátora. 

4. Definície na účely súťaže majú nižšie uvedené pojmy tento význam:  

„žreb“ – jedná sa o tlačenú kartičku s logom kampane a herným - stieracím polom, 

prostredníctvom ktorého si zákazníci budú mať možnosť zotrieť svoju výhru 

"zákaznícke centrum" - sídlo spoločnosti - Lichnerova 35, 903 01 Senec 

5. Podmienky účasti v súťaži  

5.1. Za účastníka súťaže sa považuje fyzická osoba, ktorá v čase konania súťaže je 

koncovým užívateľom verejných komunikačných služieb poskytovaných 

organizátorom, ktorá si predplatí služby na 12 kalendárnych mesiacov vopred. 

5.2. Účastník súťaže získa za platbu na rok vopred (12 mesiacov) žreb, na ktorom 

hneď po uhradení platba (alebo preukázaní sa o úhrade na účet organizátora), zotretím 

hracieho pola získa výhru. 

6. Každé žrebovanie víťazov sa uskutoční vždy po preukázaní platby na rok vopred (12 

mesiacov). Výherca si svoju cenu môže vylosovať zo žrebu na Zákaznícke centrum v 

pondelok, stredu alebo piatok od 9.00-18.00 aktuálneho hracieho cyklu.  

7. Splnením podmienok účasti v súťaži podľa bodu 5 pravidiel účastník súčasne 

vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži, s akceptovaním podmienok účasti v súťaži 

podľa týchto pravidiel a s účasťou v žrebovaní . 

8. Účasťou v súťaži účastníci súťaže prejavujú súhlas so zverejnením údajov a fotografií 

na webovej stránke organizátora ako aj na FB profile spoločnosti organizátora. 

9. Výluky z účasti v súťaži: Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere 

alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, ako aj ich 

blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. 

10. Z účasti v súťaži sú vylúčené všetky osoby, ktorým je z dôvodov prípustných podľa 

zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších 

predpisov organizátorom zastavené alebo prerušené poskytovanie elektronických 

komunikačných služieb. Nárok na výhru nevznikne tým účastníkom súťaže, resp. 

stratia nárok na výhru takí účastníci súťaže, voči ktorým organizátor ku dňu 

odovzdania výhry eviduje neuhradenú splatnú pohľadávku (vrátane pohľadávky na 

zaplatenie zábezpeky na cenu za poskytnuté alebo požadované služby alebo tovary 

alebo inej finančnej zábezpeky). 

11. Výhry poskytnuté do súťaže: 
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Názov výhry Počet kusov 

iPhone 8 

TV 8 

Služby na 3 mesiace zdarma 800 

Služby na 6 mesiacov zdarma 184 

 

Všetky výhry s súťaži sú zabezpečené spoločnosťou Organizátora 

 

12. Žrebovanie Výhercov: Žrebovanie za konkrétny herný cyklus prebehne vždy v daný 

deň po uhradení ročného poplatku za služby v rozsahu, v akom ich má zákazník 

zazmluvnené Zmluvou o poskytovaní služieb. 

13. Vznik nároku na výhru: Výhercom výhry sa stáva účastník súťaže, ktorý v čase 

konania súťaže splnil všetky podmienky pre zaradenie do súťaže uvedené v bode 5. 

týchto pravidiel, je užívateľom služieb poskytovaných organizátorom, nie je vylúčený 

zo súťaže v súlade s týmito pravidlami, tento účastník najneskôr v lehote podľa výzvy 

a pokynov organizátora podľa bodu 16. týchto pravidiel predloží platbu za služby na 

rok vopred podľa rozsahu služieb v Zmluve o poskytovaní služieb. Výhercom sa stáva 

osoba, ktorá je oprávneným koncovým užívateľom prípojného miesta na základe 

Zmluvy o pripojení vyžrebovaného v súťaži. Pre určenie výhercu pri vyžrebovaní 

žrebu k Zmluve o pripojení nie je rozhodujúce, aká osoba je účastníkom zmluvy o 

poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb k danému číslu Zmluvy 

o pripojení, ktoré bolo v súťaži vyžrebované, ale skutočnosť, že výherca je 

oprávneným koncovým užívateľom Zmluvy o pripojení a preukázanie sa ročnou 

platbou podľa bodu 5.1. týchto pravidiel, s ktorou výherca splnil podmienky súťaže 

podľa týchto pravidiel. Výhercom sa nemôže stať osoba, ktorá získala alebo používa 

služby bez súhlasu registrovaného účastníka podľa údajov z informačného systému 

spoločnosti e-Net, s.r.o..  

14. Zodpovednosť účastníka súťaže, resp. koncového užívateľa voči registrovanému 

účastníkovi zmluvy o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb 

týmto nie je dotknutá. Organizátor súťaže nezodpovedajú za akékoľvek náklady, 

výdavky a škody spôsobené účastníkom súťaže, resp. koncovým užívateľom 

registrovanému účastníkovi zmluvy o poskytovaní verejných elektronických 

komunikačných služieb pre účely tejto súťaže bez vedomia alebo súhlasu 

registrovaného účastníka zmluvy o poskytovaní verejných elektronických 

komunikačných služieb. Organizátor je oprávnený požadovať od výhercu, aby (i) mu 

preukázal svoju totožnosť prostredníctvom platného identifikačného dokladu a (ii) 

poskytol mu iné informácie (vrátane osobných údajov) potrebných k poskytnutiu 

výhry. V prípade, ak výherca vyššie uvedené oprávnené požiadavky organizátora 

nesplní, nárok na výhru mu zanikne.  

15. Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, organizátor v nasledujúci deň, v ktorom bolo 

uskutočnené žrebovanie výhry v súlade s bodom 12. týchto pravidiel, v časovom 

intervale od 9:00 hod. do 17:00 hod., prostredníctvom hliadky oznámi výhercovi 

splnenie podmienok súťaže a zároveň mu oznámi ďalšie podstatné informácie 

súvisiace s prevzatím jeho výhry a to osobne, ale zanechaním písomnej pozvánky v 

schránke v prípade nezastihnutia na adrese uvedenej v Zmluve o poskytovaní služieb. 

Pokiaľ sa výherca nedostaví na ZC najneskôr do piatku 18:00:00 (aktuálneho herného 

cyklu), aby si vylosoval svoju výhru z osudia, nárok na výhru mu týmto zaniká. 
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16. Osoba, ktorá podľa týchto pravidiel má nárok na žreb ako výherca, stratí právo na 

výhru, ak v časovom období odo dňa, do dňa skutočného odovzdania výhry, sa stane 

dlžníkom spoločnosti e-Net, s.r.o., v súlade so zmluvnými podmienkami s ňou 

dohodnutými obmedzí, preruší alebo zastaví poskytovanie elektronických 

komunikačných služieb. 

17. Poskytnutie výhry: Poskytovateľ výhier, ktorým je organizátor súťaže, poskytne 

každému výhercovi, ktorý splnil podmienky uvedené v týchto Pravidlách 

spotrebiteľskej propagačnej súťaže „Stieraj s e-Netom“ výhru najneskôr do 5 dní odo 

dňa kedy bolo preukázané, že slnil podmienku ročnej platby vopred. Odovzdanie 

výhier sa uskutoční na adrese a spôsobom, ktoré budú výhercom oznámené písomne, 

osobne alebo telefonicky. Záväzok organizátora poskytnúť výhercovi výhru sa 

považuje za splnený okamihom odovzdania výhry výhercovi organizátorom súťaže. 

Pri udeľovaní akýchkoľvek výhier v rámci spotrebiteľskej propagačnej súťaže „Stieraj 

s e-Netom“ je podmienkou pre získanie každej výhry uskutočnenie ročnej platby za 

služby na rok vopred (12 mesiacov) podľa bodu 5.1. týchto pravidiel 

18. Účastníci súťaže sú povinní poskytnúť organizátorovi všetku nevyhnutnú a 

požadovanú súčinnosť potrebnú na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry, inak strácajú 

nárok na výhru. 

19. Spracovanie osobných údajov účastníkov súťaže a výhercov na účel iný ako realizácia 

súťaže je možné len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu výhercu alebo 

súťažiaceho. Organizátor/ vyhlasovateľ si vyhradzuje právo organizovať odovzdanie, 

resp. oznamovanie výhier ako verejnú udalosť a zvukový a obrazový záznam z tejto 

udalosti použiť na účely svojich reklamných a propagačných aktivít s čím súťažiaci 

účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas. Práva účastníka pri spracovaní osobných 

údajov podliehajú režimu zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v 

platnom znení. Účastník súťaže dáva poskytnutím svojich osobných údajov 

Organizátorovi/ vyhlasovateľovi súhlas na spracúvanie svojho mena, priezviska, 

adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy. Udelenie súhlasu so spracovaním 

uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Organizátor/ vyhlasovateľ je oprávnení 

spracovávať osobné údaje súťažiaceho na marketingové účely, najmä na účely 

realizácie súťaže, jej analýzy, na organizovanie ďalších akcií a informovania o ponuke 

výrobkov a služieb vyhlasovateľa a organizátora. Organizátor/ vyhlasovateľ má pri 

spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných 

ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o 

ochrane osobných údajov“). Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje 

dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou 

doporučeného listu doručeného organizátorovi/  vyhlasovateľovi odvolať.  

Vyhlasovateľ/ organizátor je oprávnený spracovávať osobné údaje, až kým súhlas 

súťažiaceho nebude podľa predchádzajúcich ustanovení odvolaný, alebo nebude 

splnený účel ich spracúvania. Spracovávané osobné údaje je Vyhlasovateľ/ 

Organizátor oprávnený zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo 

propagačných materiáloch. Spracovávané osobné údaje je Vyhlasovateľ/ organizátor 

oprávnený poskytnúť aj tretej osobe bez obmedzenia použitia najmä osobe 

podieľajúcej sa na zabezpečovaní organizácie súťaže. V rovnakom rozsahu, za 

rovnakých podmienok a rovnakým subjektom udeľuje súťažiaci súhlas na spracovanie 

iných ním poskytnutých  údajov nemajúcich charakter osobných údajov (napríklad tel. 

čísla). Súťažiaci sa na základe udelenia svojho súhlasu so spracúvaním osobných 

údajov stáva dotknutou osobou v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. 

Organizátor/ vyhlasovateľ týmto upovedomujú, že dotknutá osoba má vo vzťahu so 
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spracúvaním osobných údajov práva vyplývajúce jej z ust. § 28 a nasl. zákona o 

ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má podľa zákona o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov najmä právo k prístupu k údajom, ktoré sa jej 

týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu ako aj 

vyžadovať informácie o stave spracúvania jej osobných údajov v informačnom 

systéme, vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého boli jej osobné údaje získané na 

spracúvanie, na odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.  

20. . Organizátor si vyhradzuje právo určiť a meniť deň a miesto na odovzdanie, resp. 

poskytnutie výhry. Pokyny potrebné pre odovzdanie, resp. poskytnutie výhry 

výhercovi určenému podľa pravidiel budú oznámené vhodným spôsobom stanoveným 

organizátorom. Akékoľvek náklady spojené s prevzatím výhry (napr. cestovné 

náklady, náklady na distribúciu výhry a pod.) znáša výlučne výherca.  

21. Všeobecné ustanovenia: Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj 

bezvýhradný súhlas s jej pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom 

riadne oboznámený.  

22. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo 

strany účastníkov súťaže a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie účastníka súťaže z 

účasti v súťaži pre nesplnenie niektorej z nich; (ii) nepriznanie výhry vyžrebovanému 

výhercovi, pokiaľ si vyžrebovaný výherca neprevezme výhru do 3 dní od výzvy na jej 

prevzatie; (iii) neposkytnutie výhry, v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z 

podmienok súťaže bude zistené dodatočne (po určení účastníka súťaže za výhercu v 

súlade s týmito pravidlami), najneskôr však do momentu odovzdania; (iv) zrušenie 

tejto súťaže. V prípade ak výherca z akéhokoľvek dôvodu podľa týchto pravidiel stratí 

nárok na získanie výhry, resp. stratí nárok na výhru tak organizátor má právo 

konečného rozhodnutia ako naložiť s nepridelenou výhrou. 

23. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry (ceny) alebo výplatu jej hodnoty inou 

formou alebo na inú výhru než je vyhlásená v súťaži v súlade s týmito pravidlami. 

Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy výhry z hier (a teda aj z 

tejto súťaže) nemožno vymáhať súdnou cestou.  

24. Tieto pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie na internetovej 

stránke www.e-net.sk, alebo na ZC, pričom organizátor je oprávnený zverejniť ich aj 

iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. Organizátor si vyhradzuje právo v 

prípade potreby upraviť tieto pravidlá, a to aj počas priebehu súťaže, zverejnením 

nového úplného znenia pravidiel alebo ich novely, vrátane práva ukončiť súťaž. 

Pokiaľ organizátor príjme rozhodnutie uvedené v predchádzajúcej vete zaväzuje sa ho 

zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu týchto pravidiel.  

25. 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 

 

 

.  

 

V Senci, dňa 1.6.2019 

 


