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Štatút súťaže „Milujeme Depeche“ 

 
Úvod 

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., vyhlasuje súťaž „Milujeme Depeche“ podľa pravidiel uvedených 
v tomto štatúte súťaže „Milujeme Depeche“ (ďalej len „štatút“). 

 

I. Predmet súťaže 

1. Organizátorom súťaže „Milujeme Depeche“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Slovak Telekom, a. 
s., so sídlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2081/B (ďalej len „organizátor“) v spolupráci s 
reklamným partnerom organizátora, spoločnosťou MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o., so 
sídlom Prešernova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 335 667, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3765/B (ďalej len „spoluorganizátor“).  

2. Predmetom súťaže je po vyplnení registračného formuláru na stránke www.milujemedepeche.sk  
alebo formulára dostupného cez aplikáciu umiestnenú na stránke www.facebook.com/telekom.sk 
(ďalej len „registračný formulár“) a udelení potrebných súhlasov účasť súťažiaceho na koncerte 
skupiny Depeche Mode, ktorý sa uskutoční dňa 25. 5. 2013 na futbalovom štadióne Pasienky 
v Bratislave. Výherca bude mať k dispozícií 2 ks normálnych lístkov na koncert, ktoré môže 
výherca vyhrať v I. fáze súťaže. V II. fáze súťaže budú môcť súťažiaci vyhrať po 2 ks normálnych 
lístkov na koncert a špeciálne Meet & Greet lístky v počte 5 ks.  

Súťaž bude mať 2 fázy: 
 
1. fáza, bude prebiehať od 2. 4. – 15. 5.: 

Súťažiaci budú môcť prostredníctvom microsite www.milujemedepeche.sk alebo aplikácie 
umiestnenej na stránke www.facebook.com/telekom.sk uploadnúť svoj odkaz (kombinácia obrázka 
týkajúceho sa Depeche Mode, resp. depešáckej fotky a textu) kapele Depeche Mode. Následne 
upravíme pridané fotky na čiernobielo a všetky zozbierané odkazy budeme tlačiť do reálnej knihy, 
ktorá sa po koncerte odovzdá kapele. Niektoré odkazy sa budú taktiež premietať v deň koncertu na 
stenu budovy Telekomu pri futbalovom štadióne Pasienky. 

V tom istom čase sa niektorí súťažiaci budú môcť zapojiť do aktivity, kde uploadnú okrem odkazu aj 
svoju fotku, ktorú reálne vytlačíme na billboardy a tie budú umiestnené v okolí futbalového štadióna 
Pasienky. 

Zo všetkých súťažiacich, ktorí sa zapoja do zberne odkazov, budeme žrebovať 10 výhercov – získajú 
po 2 ks lístkov na koncert.  

 
 

2. fáza, bude prebiehať od 15. 4. – 5. 5.: 

‐ Súťažiaci budú môcť prostredníctvom microsite www.milujemedepeche.sk alebo aplikácie 
umiestnenej na stránke www.facebook.com/telekom.sk uploadovať jedine Depeche Mode 
relikviu v max. počte 3 ks (kombinácia obrázka týkajúceho sa jedine spojitosti so skupinou 
Depeche Mode a textu venovaného práve skupine Depeche Mode), s ktorou sa zapoja do 
súťaže o 2 ks lístkov na koncert a taktiež o vystavenie fotografie danej relikvie v Polus City 
Centre pred predajňou Slovak Telekom alebo v nej. 
Počas súťaže bude zároveň prebiehať verejné online hlasovanie, kde všetci prihlásení 
súťažiaci budú môcť dať hlas najlepšej fotke relikvie. Autori tých 10, ktoré budú mať najviac 
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hlasov, získajú po 2 ks normálnych lístkov. Zo všetkých zaslaných fotiek relikvií vyberú 
zástupcovia Slovak Telekomu fotky tých, ktoré sa reálne dostanú na výstavu do Polus City 
Centra a zároveň zo všetkých uploadnutých fotiek relikvií určí najlepších 5 súťažiacich, ktorí 
získajú 1 lístok Meet & Greet, ktorý im umožňuje stretnúť sa osobne so skupinou Depeche 
Mode buď pred koncertom, alebo po ňom v Bratislave, a 2 normálne lístky na koncert. 

                 Zároveň prebehne ešte jedno žrebovanie, a to zo všetkých tých, čo sa zapojili do hlasovania 
za najlepšie                relikvie. Piati výhercovia získajú po 2 ks normálnych lístkov na koncert skupiny 
Depeche Mode v Bratislave.       

                 

 
II. Súťažiaci a osobné údaje 

1. Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) môže byť ktorákoľvek fyzická osoba – ktorá sa 
v priebehu súťaže zaregistruje na microsite www.milujemedepeche.sk alebo na aplikácii 
umiestnenej na stránke www.facebook.com/telekom.sk, prípadne je registrovaným užívateľom 
sociálnej siete Facebook s pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý súčasne spĺňa nasledovné 
podmienky: 
a. je užívateľom súťažnej aplikácie Milujeme Depeche na stránke www.milujemedepeche.sk alebo 

aplikácie umiestnenej na stránke www.facebook.com/telekom.sk (ďalej len „súťažná aplikácia 
Milujeme Depeche“), v rámci ktorej sa prostredníctvom registračného formulára zaregistruje do 
súťaže, vyjadrí súhlas s podmienkami súťaže, pripojí fotografiu s odkazom pre skupinu alebo 
zavesí relikviu; 

b. vysloví súhlas s podmienkami súťaže, týmto štatútom, so spracovaním osobných údajov v 
zmysle článku II tohto štatútu a splní všetky ďalšie podmienky súťaže (napr. udelenie súhlasu 
na použitie záznamov v reklamnej kampani organizátora).  

2. Zapojením sa do súťaže súťažiaci dobrovoľne poskytuje organizátorovi súťaže svoje osobné údaje 
v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail (ďalej len „osobné údaje“) a udeľuje mu súhlas 
v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na 
spracovaniu osobných údajov na účel zabezpečenia priebehu súťaže a na účely priameho 
marketingu organizátora, a to do 31. 12. 2013. V prípade, že súťažiaci sa stane výhercom súťaže, 
udeľuje organizátorovi i spoluorganizátorovi súťaže súhlas na zverejnenie jeho Facebook nicku 
alebo mena a priezviska v skrátenej podobe v súťažnej aplikácii. Súťažiaci v súvislosti s 
poskytnutím fotografie v rámci súťažnej aplikácie Milujeme Depeche vyhlasuje, že: 

a) na fotografii je zaznamenaný súťažiaci; 
b) súhlasí, aby ním zaslaný odkaz prostredníctvom súťažnej microsite www.depechemode.sk 

alebo prostredníctvom súťažnej aplikácie Milujeme Depeche na stránke 
www.facebook.com/telekom.sk bol premietaný na projekcii v deň koncertu;  

c) súhlasí, aby bola ním zaslaná fotografia zverejnená v galérii súťažnej aplikácie Milujeme 
Depeche na stránke www.facebook.com/telekom.sk, bola upravená na čiernobielo a následne 
vytlačená a zverejnená v knihe aj s odkazom pre Depeche Mode  

d) súhlasí, aby bola ním zaslaná fotografia zverejnená v galérii súťažnej aplikácie Milujeme 
Depeche na stránke www.facebook.com/telekom.sk, kde ho akékoľvek osoby môžu 
akoukoľvek formou sťahovať, pričom tento súhlas je daný bezodplatne a bez časového 
obmedzenia na účel účasti v súťaži;  

e) súhlasí, aby bola ním zaslaná fotografia zverejnená v galérii na súťažnej microsite 
www.milujemedepeche.sk, kde ho akékoľvek osoby môžu akoukoľvek formou sťahovať, 
pričom tento súhlas je daný bezodplatne a bez časového obmedzenia na účel účasti v súťaži;  

f) súhlasí, aby bola ním zaslaná fotografia relikvie zverejnená aj v obchodnom centre Polus City 
Centrum 10 dní pred koncertom; 

g) zverejnením, sťahovaním alebo poskytnutím ním zaslanej fotografie mu nevznikajú žiadne 
finančné nároky na odmenu;  
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h) vyhlasuje, že všetky osoby, ktoré sú na ním zaslanej fotografii zaznamenané, respektíve ich 
zákonní zástupcovia výslovne súhlasili s vyhotovením ním zasielanej fotografie, jej 
zverejnením v galérii súťažnej aplikácie Milujeme Depeche na stránke 
www.facebook.com/telekom.sk, s jej sťahovaním z tejto galérie akýmikoľvek jej 
návštevníkmi, pričom tento súhlas mu dali ako časovo neobmedzený, bezodplatný a za účelom 
účasti na tejto súťaži a zároveň súhlasili s tým, že zverejnením, sťahovaním alebo poskytnutím 
ním zaslanej fotografie im nevznikajú žiadne finančné nároky na odmenu; 

i) vyhlasuje, že všetky osoby, ktoré sú na ním zaslanej fotografii zaznamenané, respektíve ich 
zákonní zástupcovia výslovne súhlasili s vyhotovením ním zasielanej fotografie, jej 
zverejnením v galérii na súťažnej microsite www.milujemedepeche.sk, s jej sťahovaním 
z tejto galérie akýmikoľvek jej návštevníkmi, pričom tento súhlas mu dali ako časovo 
neobmedzený, bezodplatný a za účelom účasti na tejto súťaži a zároveň súhlasili s tým, že 
zverejnením, sťahovaním alebo poskytnutím ním zaslanej fotografie im nevznikajú žiadne 
finančné nároky na odmenu; 

j) vyhlasuje, že obsah ním zaslanej fotografie neporušuje autorské práva a práva súvisiace s 
autorským právom prináležiace tretím osobám; 

k) je plnoletý alebo ak nie je plnoletý, tak všetky relevantné súhlasy a prehlásenia uvedené v 
štatúte a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca. 

3. Z účasti na súťaži sú vylúčené všetky osoby, voči ktorým organizátor súťaže eviduje neuhradenú 
splatnú pohľadávku (vrátane pohľadávky na zaplatenie zábezpeky na cenu za poskytnuté alebo 
požadované služby alebo tovary alebo inej finančnej zábezpeky) alebo ktorým organizátor súťaže v 
súlade s ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení 
neskorších predpisov obmedzil alebo prerušil poskytovanie elektronických komunikačných služieb 
z dôvodu zneužívania služby. 

4. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že všetky ním uvedené údaje a skutočnosti uvádzané 
v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, zároveň tiež berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto 
údaje a skutočnosti neboli úplné alebo pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú 
uvedením týchto neúplných alebo nepravdivých údajov alebo skutočností spôsobí a zaväzuje sa 
takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť. 

5. Ak súťažiaci poruší ktorékoľvek z pravidiel súťaže, najmä ak súťažiaci v galérii súťažnej aplikácie 
Milujeme Depeche na stránke www.facebook.com/telekom.sk alebo na súťažnej microsite 
www.milujemedepeche.sk umiestni alebo uskutoční akýkoľvek úkon smerujúci k umiestneniu 
fotografie, ktorá nebude spĺňať podmienky stanovené pravidlami súťaže (štatútom), najmä 
podmienky uvedené v bode 2. tohto článku štatútu, alebo ak takúto fotografiu zašle alebo uskutoční 
akýkoľvek úkon smerujúci k zaslaniu fotografie do súťaže, je organizátor oprávnený kedykoľvek 
(i) vylúčiť takéhoto súťažiaceho zo súťaže, (ii) stiahnuť z uvedenej webovej stránky zaslanú 
fotografiu, (iii) nezverejniť na uvedenej webovej stránke zaslanú fotografiu. Organizátor si 
vyhradzuje právo nezverejniť a ak už bolo zverejnené stiahnuť akúkoľvek fotografiu, ktorej 
zverejnenie by mohlo byť v rozpore s pravidlami súťaže (štatútom), všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, morálnymi a spoločenskými zásadami 
rešpektovanými v Slovenskej republike, ako aj pravidlami etiky alebo zverejnenie, ktorej by mohlo 
byť posúdené ako porušenie akéhokoľvek práva tretích osôb, pričom takéto nezverejnenie alebo 
stiahnutie fotografie z galérie súťažnej aplikácie Milujeme Depeche na stránke 
www.facebook.com/telekom.sk alebo stiahnutie fotografie z galérie súťažnej microsite 
www.milujemedepeche.sk má za následok automatické vylúčenie súťažiaceho, ktorý danú 
fotografiu zaslal. 

 

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže 

1. Súťaž sa uskutoční v čase od 2.4. 2013 do 15.5.2013 do 23:59 hod. 

2. Podmienkou účasti súťažiaceho v súťaži je:  
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a. vyplnenie registračného formulára so súčasným zaslaním fotografie  a jej popisu, súhlas 
s podmienkami súťaže (štatútom súťaže) a so spracovaním Osobných údajov v zmysle 
časti II. tohto štatútu,  

b. zaslanie fotografie týkajúcej sa vyslovene tématiky Depeche Mode s odkazom pre skupinu 
alebo zaslanie relikvie týkajúcej sa vyslovene Depeche Mode skupiny 

c. hlasovanie za niektorú z relikvií uverejnených v galérii 
 
 

3. Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže a vyplniť registračný formulár iba raz.  
 

4. Organizátor a spoluorganizátor si vyhradzujú právo posúdiť vhodnosť obsahu získaného v rámci 
registrácie súťažiaceho v súťažnej aplikácii Milujeme Depeche (zaslaná fotografia s odkazom 
a relikvia týkajúca sa vyslovene Depeche Mode skupiny)na publikovanie v rámci súťažnej 
aplikácie Milujeme Depeche vrámci  reklamnej kampane organizátora. Organizátor môže 
odmietnuť v rámci súťažnej aplikácie Milujeme Depeche  publikovať zaslanú fotografiu alebo 
relikviu, pokiaľ z nich bude vyplývať obsah:  

a. ktorý nebude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi;  
b. ktorý bude vulgárny, sexuálne zameraný, zobrazujúci násilie alebo inak priečiaci sa 

dobrým mravom alebo bude nevhodný pre mladistvých užívateľov internetu;  
c. ktorý bude propagovať produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie 

sú zakázané alebo bude obsahovať osobné údaje iných osôb;  
d. ktorý bude v rozpore s princípmi a zásadami zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení 

neskorších predpisov;  
e. ktorý nebude z hľadiska autorských práv vysporiadaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 

618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení 
neskorších predpisov;  

f. pri ktorom nebude daný súhlas s pravidlami tejto súťaže;  
g. ktorý bude propagovať konkurenčné spoločnosti alebo bude iným spôsobom ohrozovať 

alebo poškodzovať práva a právom chránené záujmy organizátora; 
h. ktorý nebude súvisieť výslovene s tématikou týkajúcou sa Depeche Mode skupiny  

      
5. 30 výhercovia súťaže budú vyžrebovaní zo zoznamu všetkých súťažiacich, ktorí splnili 

podmienky súťaže podľa tohto štatútu.  
6. Žrebovanie výhercov prebehne po skončení fáz šúťaži za účasti notára. Iniciály vyžrebovaných 

výhercov budú následne zverejnené na facebook aplikácií Milujeme Depeche najneskôr dňa 
5.5.2013 a výhercovia budú telefonicky kontaktovaní za účelom potvrdenia a prebratia výhry na 
telefónne čísla, ktoré uviedli v registračnom formulári.  
 

IV. Ceny pre výhercov 
Lístky na koncert skupiny v počte 60 kusov 
Meet & Greet lístky na osobné stretnutie so skupinou v počte 5 ks 

 
Odovzdávanie výhier 

 
1. Organizátor po vyžrebovaní výhercov telefonicky kontaktuje jednotlivých výhercov a súčasne ich 

vyzve na potvrdenie ich osobných údajov a na poskytnutie súčinnosti potrebnej pre odovzdanie 
výhry. Zasielanie výhry do zahraničia nie je možné. 

2. Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neuvedenie sa považuje za neposkytnutie 
súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik nároku na 
výhru. Poskytnutím osobných údajov udeľuje výherca organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže 
súhlas na spracovanie a zverejnenie týchto údajov na účely uverejnenia zoznamu výhercov. 

3. Výherca berie na vedomie a súhlasí s tým, že telefonický rozhovor vykonaný s cieľom kontaktovať 
výhercu v súlade s týmto štatútom bude organizátorom súťaže nahrávaný na účely preukázania 
udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov. Práva súťažiaceho pri spracovaní 
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osobných údajov podliehajú režimu zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom 
znení. 

4. Ak nie je výherca telefonicky zastihnutý ani po troch márnych pokusoch organizátora (minimálne 
s hodinovým odstupom) spojiť sa s ním telefonicky, získava nárok na výhru vyžrebovaný 
náhradník. 

5. Organizátor súťaže zabezpečuje umožnenie účasti súťažiacich na koncert skupiny Depeche Mode, 
pričom všetky výdavky a aktivity súvisiace s vycestovaním a účasťou dvojice na koncerte znáša 
súťažiaci, resp. druhá osoba z dvojice, a to na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. 

6. V prípade, ak sa výhercom výhry stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti 
na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude 
odovzdaná jej zákonnému zástupcovi, po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene 
zastúpeného výhercu.  

7. Výhry v súťaži podliehajú dani z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších 
predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry 
odovzdané výhercom predstavujú výhry pred zdanením a organizátor súťaže nenesie žiadnu 
zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. 

 

V. Záverečné ustanovenia 

1. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo 
akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné 
podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.  

2. Akékoľvek zmeny spojené s výhrou a jej využitím závisia od dohody organizátora a výhercu. 
Akékoľvek iné ďalšie súvisiace povinnosti zaväzujú výhercu. 

3. Pravidlá tejto súťaže (štatút) bude k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a bude dostupný 
aj v súťažnej aplikácii Milujeme Depeche. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť pravidlá 
a podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, dĺžku trvania súťaže, pravidlá žrebovania výhercov, 
dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom 
žrebovania. Zmenu podmienok súťaže organizátor súťaže vhodným spôsobom zverejní, najmä 
spôsobom podľa predchádzajúcej vety. 

 

V Bratislave, dňa 2. 4. 2013 

Slovak Telekom, a. s. 


