
Štatút súťaže „VIVIEN – Súťaž o stretnutie s kapelou Depeche Mode“ 
 

I. 
Organizátor a Realizátor spotrebiteľskej súťaže a podmienky súťaže 

 
Odsek 1: Organizátorom súťaže „VIVIEN – Súťaž o stretnutie s kapelou Depeche Mode (ďalej len 
„Súťaž“) je spoločnosť VIVIEN, s.r.o., Prešovská 40A, 821 02  Bratislava, IČO: 36403873, DIČ: 
2020106968, IČ DPH: SK2020106968 (ďalej len „Organizátor“). 
 
Odsek 2: Technickú realizáciu súťaže zabezpečuje Kremsa Digital s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 
Bratislava, IČO: 36 288 519. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 39976/B. (ďalej len „Realizátor“). 

 
II. 

Termín a miesto konania súťaže 
 
Odsek 1: Súťaž prebieha od 25.11. 2016 (14.00.00 hod. SEČ) do 20. 12. 2016 (23.59.59 hod. SEČ) 
– prostredníctvom súťažnej aplikácie „VIVIEN – Vyhraj stretnutie“ v rámci sociálnej siete Facebook 
(ďalej len „súťažná aplikácia“). Súťažná aplikácia bude v čase konania súťaže dostupná 
prostredníctvom záložky na stránkach http://www.facebook.com/AgencyVivien a 
https://www.facebook.com/depechemode.sk. Súťaž bude tiež dostupná na subdoméne: http:// 

http://depeche-mode.social-app.eu. Pre zaradenie do Súťaže je potrebné splnenie podmienok 
súťaže uvedených v čl. III a IV. týchto Pravidiel. 
 

III. 
Podmienky účasti v súťaži 

 
Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých používateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len 
„používatelia“), ktorí dovŕšili vek 18 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. 
Zapojením sa do súťaže používateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom. 
 
Odsek 2: Podmienkou účasti v súťaži je registrácia do súťaže prostredníctvom registračného 
formulára v aplikácii a splnenie všetkých podmienok pre zapojenie sa do súťaže, ktoré sú uvedené 
v časti IV. 
 
Odsek 3: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora a zamestnanci Realizátora súťaže 
a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených 
spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora súťaže. 
V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Organizátorovi bezodkladne na 
základe písomnej výzvy Organizátora súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Organizátorovi súťaže plnú 
hodnotu príslušnej výhry. 
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IV. 
Pravidlá súťaže 

 
Odsek 1.: Podmienky pre zapojenie sa do súťaže:  

 mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook  

 navštíviť súťažnú aplikáciu v záložke na Facebook stránke AgencyVivien alebo v záložke na 
Facebook stránke DepecheMode.SK alebo na subdoméne http://depeche-mode.social-
app.eu    

 vyplniť pravdivo registračný formulár 

 vyplniť svoje kontaktné údaje 
o meno a priezvisko 
o telefonický kontakt 
o kontaktný e-mail 

 
Odsek 2.: Súťažiaci odoslaním formuláru súhlasí s podmienkami súťaže a prejavuje záujem zapojiť 
sa do súťaže o výhry.  
 
Odesk 3.: Odoslaním tohoto registračného formulára získava súťažiaci jeden žreb do súťaže.  
 
Odesk 4.: Súťažiaci si môže dobrovoľne zvýšiť šancu na výhru získaním dodatočných žrebov do 
zlosovania a to nasledovným spôsobom: 

 

 Súťažiaci potvrdiť aplikácii prístup ku svojim FB informáciám (FB ID, FB email, FB Friends) 
z dôvodu následnej identifikácia, zabránenia duplikátom a unikátneho odovzdávania 
hlasov 

 Následne je súťažiacemu vygenerovaná unikátna skrátená linka, ktorú môže zdieľať: 
o Pozvať kamarátov na Facebook-u pomocou FB správy 
o Zdieľať informácie o súťaži 
o Tweetovať informácie o súťaži 
o Poslať emailom informáciu o súťaži 

 Za každého unikátneho kamaráta/návštevníka, ktorý príde do aplikácie cez túto unikátnu 
linku, potvrdí prístup k FB informáciám a potvrdí, že chce odovzdať hlas/žreb získava 
súťažiaci (vlastník unikátnej skrátenej linky) ďaľší žreb do zlosovania. 

 Každý hráč môže odovdzať inému hráčovi maximálne jeden žreb 
 

Odsek 5:.  Každý súťažiaci sa môže zapojiť iba raz.  
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V. 
Určenie výhercov súťaže a ceny 

 
Odsek 1.: Dňa 11. decembra 2016 sa žrebuje prvá výhra ktorou je stretnutie s kapelou Depeche 
Mode pre jednu osobu dňa 20.5.2017 v Bratislave. Výherca nemá nárok na výber termínu, miesta 
alebo času konania eventu. Tieto mu budú zaslané podľa aktuálnej dostupnosti.  Druhé žrebovanie 
prebehne dňa 21. decembra 2016 a bude vyžrebovaná druhá výhra ktorou je stretnutie s kapelou 
Depeche Mode pre jednu osobu dňa 20.5.2017 v Bratislave. 

 
 
Odsek 2.: Žrebuje sa náhodne dovtedy, pokým nie je vyžrebovaný výherca, ktorý spĺňa podmienky 
Súťaže. Každý súťažiaci môže vyhrať iba jednu výhru, pričom v prípade opätovného vyžrebovania 
prebehne náhradné žrebovanie. Súťažiacich identifikujeme podľa mena, priezviska, 
telefonického kontaktu a emailovej adresy.  
 
Odsek 3: Žrebovanie výhier bude prebiehať v dňoch 11.12. a 21.12. v doobedňajších hodinách 
a to zo všetkých žrebov nachádzajúcich sa v čase žrebovania v databáze. V každom žrebovaní bude 
vyžrebovaný jeden výherca. Majiteľ vyžrebovaného žrebu získa cenu určenú v Odseku 1. 
Žrebovanie výhercov má na starosti Realizátor súťaže a to v mene Organizátora súťaže. 
 
Výhercovia budú zverejnení na stránke http://www.facebook.com/AgencyVivien a na 
https://www.facebook.com/depechemode.sk. Kontaktovanie výhercov má na starosti 
Organizátor súťaže. Výhercovia budú o výhre informovaní prostredníctvom e-mailovej adresy, 
alebo telefonického kontaktu, ktorú zadali do aplikácie. Výhry budú zaslané Organizátorom súťaže 
do 7 dní od potvrdenia adresy doručenia výhercom. Cenu nie je možné vymáhať právnou cestou, 
ani nie je možné nárokovať si ju v alternatívnej podobe. 
 
V prípade sporu o platnosť nároku na výhru je rozhodnutie Organizátora spotrebiteľskej súťaže 
konečným rozhodnutím. 
 
Výhry budú výhercom zaslané doporučene prostredníctvom pošty, resp. zásielkovej služby, do 
vlastných rúk do 7 dní odo dňa upovedomenia o výhre alebo osobne na základe predchádzajúcej 
dohody. 
 
V prípade, ak nebude možné telefonicky alebo mailom zastihnúť výhercu v lehote do 5 dní odo 
dňa prvého telefonického či mailového pokusu o kontakt, uplynutím predmetnej lehoty stráca 
výherca právo na uplatnenie si výhry. 
 
V prípade, že výhercovia nesplnia podmienky pravidiel spotrebiteľskej súťaže alebo sa ich 
nepodarí zastihnúť v stanovenej lehote, budú žrebovaní náhradní výhercovia. 
 
Organizátor nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska výhercu, ak mu táto 
zmena nebola výhercom riadne a včas oznámená, rovnako ako v prípade neprítomnosti výhercu 
na adrese, ktorú mu výherca oznámil, ani za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry 

http://www.facebook.com/AgencyVivien
https://www.facebook.com/depechemode.sk


alebo jej doručenie až po lehote stanovenej v týchto pravidlách spôsobené zo strany pošty či 
iného prepravcu.  
 
Organizátor ani Realizátor nie sú zodpovední za akékoľvek nesprávne zadané údaje (meno a 
priezvisko, adresa trvalého bydliska), resp. zmenu údajov, zo strany výhercov, ktoré by malo za 
následok, že výhra nebude riadne odovzdaná, resp. doručená výhercovi. V takýchto prípadoch 
výhry prepadávajú v prospech Organizátora a výhercom zanikajú akékoľvek nároky na dodatočné 
uplatnenie si výhry voči Organizátorovi. 
 

 
 

VI. 
Dane a ostatné povinnosti 

 
Odsek 1:  Organizátor upozorňuje účastníkov spotrebiteľskej súťaže, že výhry sú predmetom dane 
z príjmov v zmysle platného zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
 
Odsek 2: Prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- Eur za cenu alebo výhru sú 
oslobodené od dane. V prípade ceny alebo výhry, ktorej hodnota je vyššia ako 350,- Eur zdaneniu 
podlieha suma, ktorá prevyšuje 350,- Eur. Daň je povinný uhradiť výherca v zmysle zákona č. 
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  
 
Odsek 3: Organizátor je povinný hodnotu výhry oznámiť výhercovi v prípade, ak jej hodnota je 
vyššia ako 350,- Eur. 
 
 
 

VII. 
Ochrana osobných údajov 

 
Odsek 1: Poskytnutím osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, 
telefonický a mailový kontakt súťažiaci dobrovoľne udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním 
všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje 
súťažiaceho za účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim, na účel realizácie súťaže a jej 
vyhodnotenia a zverejnenia mien a názvu obce výhercov a na marketingové úžely a to na dobu 
neurčitú. Súťažiaci, ktorý takto poskytol osobné údaje, má právo na opravu nesprávnych, 
neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania 
skončil a ďalšie práva podľa §28 zákona č. 122/2013 Z.z..  Realizátor súťaže bude v súlade s 
pravidlami súťaže spracúvať osobné údaje v mene Organizátora, a to za účelom vyhodnotenia 
výsledkov súťaže. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek 
odvolať. 
 
Odsek 2: Relizátor spotrebiteľskej súťaže organizovanej Organizátorom bude v rozsahu 
podmienok v súlade so štatútom spotrebiteľskej súťaže spracúvať osobné údaje v mene 



Organizátora, a to za účelom žrebovania a vyhodnotenia výsledkov súťaže. Realizátor bude vyššie 
uvedené osobné údaje spracúvať v informačnom systéme RockStar, výhradne navrhnutom 
a dodanom pre konkrétne účely tejto súťaže, pričom za okruh dotknutých osôb sa budú považovať 
fyzické osoby, ktoré sa v súlade so štatútom spotrebiteľskej súťaže organizovanej Organizátorom 
tejto súťaže zúčastnia.  
 

 
 
 

VIII. 
Zodpovednosť Organizátora a Realizátora za priebeh súťaže 

 
Odsek 1: Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých 
záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia Súťaže, 
zrušenia alebo úpravy jej Pravidiel. 
 
Odsek 2: Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok 
na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného Súťažiaceho. Výhru nie je možné zameniť 
za finančnú hotovosť. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky, a vymáhanie účasti v 
Súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť ceny 
v súťaži.  
 
Odsek 3: Registráciou do Súťaže podľa bodu IV, ods. 2 týchto Pravidiel dáva každý Súťažiaci (resp. 
účastník Súťaže) v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súhlas 
Organizátorovi bezodplatne využívať aj iné zložky osobnostných práv Súťažiacich v médiách 
(vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Organizátora, a na výrobkoch 
Organizátora s tým, že môžu byť vytvárané a zverejňované obrazové záznamy Súťažiaceho, a to po 
dobu 1 roka odo dňa ukončenia Súťaže.  
 
Odsek 4: Organizátor ani Realizátor Súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie 
či zničenie databázy súťažných profilov či ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže.  

 

IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
Odsek 1: Realizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto Pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej 
verzii použitý v propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Organizáror 
a Realizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút súťaže. 
 
Odsek 2: Organizátor alebo Realizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorí budú 
podozriví z podvodného správania alebo používania falošných profilov. 
 
Odsek 3: Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej 
Pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie 



týchto Pravidiel Súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie 
takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže. 
 
Odsek 4: V prípade ak Súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo vyhláseniam, 
ktoré počas účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť Organizátorovi 
a Realizátorovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla. 
 
Odsek 5: Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže 
zverejnené v elektronickej podobe v súťažnej aplikácii a zároveň sú uložené v písomnej podobe na 
adrese Organizátora. 
 
Odsek 6: Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak 
prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje 
svoje údaje Organizátorovi a Realizátorovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré 
súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Organizátor 
ani Realizátor súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú 
v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Súťažiaci môže kedykoľvek 
odvolať udelený súhlas kontaktovaním Organizátora súťaže. 
 
Bratislava, dňa 24.11. 2016 


