ŠTATÚT SMS SÚŤAŽE
TOUR DE FRANCE 2021
Názov súťaže:
„SMS súťaž Tour de France 2021“ (ďalej len „súťaž“)
Forma súťaže:
Vedomostná SMS súťaž podľa § 847 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ súťaže:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava (ďalej len „ vyhlasovateľ súťaže“)
Súťaž technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o. so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO 35 830 387
Obdobie súťaže:
Súťaž prebieha od 24.6.2021 do 18.7.2021.
Zámer súťaže:
- zvýšiť atraktivitu programu a interaktivitu s divákom,
- podnietiť záujem o sledovanie programu,
- motivovať k pravidelnému sledovaniu programu.
Propagácia súťaže:
SMS súťaž bude propagovaná formou upútaviek na televíznych programových službách Jednotka, Dvojka, verbálne moderátormi
programov, graficky počas štúdii a na webových stránkach RTVS.
Podmienky účasti:

1. Súťaže sa môže zúčastniť a prevziať výhru len osoba ktorá dovŕšila vek 18 rokov najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže, ktorá má plnú
spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. (ďalej len „súťažiaci“ alebo „výherca“).

2. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Vyhlasovateľa, zamestnanci spoločnosti Media RTVS, s.r.o. a zamestnanci spoločnosti A SMS
s.r.o.

3. V prípade, že sa do súťaže zapojí a bude vyžrebovaná osoba mladšia ako 18 rokov, alebo osoba s trvalým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky, alebo osoba označená v bode 2 a Vyhlasovateľ sa o tejto skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvie,
takáto osoba bude zo súťaže vylúčená a výhra v súťaži jej nebude odovzdaná.

Pravidlá súťaže a vyhodnotenie
1. Súťažiacim v súťaži sa stáva každý, kto pošle SMS odpoveď na vedomostnú otázku prostredníctvom siete slovenských mobilných
operátorov a to, výlučne prostredníctvom mobilného telefónu cez SIM kartu zaslaním SMS na číslo 6675 v tvare TOUR(medzera)A alebo
B na otázku daného dňa. Každému kto sa zapojí vyššie uvedeným spôsobom do súťaže bude zaslaná spätná SMS, pričom cena spätnej
SMS je 1,20 eur s DPH.
2. SMS súťaž prebieha počas súťažných dní na Tour de France. Vedomostná otázka daného dňa bude vyhlásená počas prenosov zo štúdií
z Tour de France a na stránke www.tdf.rtvs.sk
3. Do žrebovania o dennú výhru bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý pošle SMS v správnom tvare v čase súťaže v daný súťažný
deň so správnou odpoveďou na vedomostnú otázku daného dňa. Žrebovanie jedného výhercu dennej výhry prebehne po dojazde prvého
pretekára do cieľa.
4. Do súťaže o hlavnú výhru postupujú všetky správne odpovede počas trvania SMS súťaže. Žrebovanie jedného výhercu hlavnej výhry
prebehne posledný deň pretekov 18.7.2021 po dojazde prvého pretekára do cieľa.
5. Žrebovanie výhercov dennej výhry a hlavnej výhry sa uskutočňuje elektronicky – formou náhodného výberu funkciou RANDOM.
6. Počet zaslaných SMS od jednotlivého účastníka súťaže nie je obmedzený.
7. Špeciálnu výhru získa súťažiaci s najväčším počtom zaslaných správnych sms odpovedí počas trvania súťaže.
8. Výhercovia budú uverejňovaný vo forme meno, iniciála priezviska, obec na webovej stránke www.tdf.rtvs.sk
Výhry v súťaži :
1. Výhrou v jednotlivých denných kolách súťaže sú:
 cyklodoplnky alebo cyklistické príslušenstvo (prilba, tretry, okuliare, nosič, dres a iné) od spoločností PAUL LANGE OSLANY,
s.r.o. a BIKE PEAK, s.r.o.
 ročné predplatné časopisu Cyklistika a dres Citroen alebo cyklistické rukavice so šiltovkou Citroen. Výhru venovala spoločnosť
C Automobil Import s.r.o.
2. Hlavnou výhrou je sada troch bicyklov značky Trek v celkovej hodnote 3627 eur od spoločnosti BIKE PEAK, s.r.o. Oslany a zapožičanie
automobilu Citroen C4 na tri mesiace v hodnote 1200 eur od spoločnosti C Automobil Import Import s.r.o. Limit prejazdených km je 5000.
Pohonné hmoty nie sú súčasťou výhry.
3. Špeciálnu výhru, interaktívny domáci trenažér Direto XR-T v hodnote 809 eur, získa súťažiaci s najväčším počtom zaslaných správnych
SMS odpovedí počas trvania súťaže. Špeciálnu výhru venuje partner súťaže PAUL LANGE OSLANY, s.r.o.

Odovzdanie výhier:
1. Výhry odovzdajú partneri súťaže spôsobom dohodnutým s výhercom (poštou, kuriérskou službou, osobne). Výherca bude kontaktovaný
telefonicky na telefónnom čísle, z ktorého poslal SMS.
2. V prípade neoverenia vlastníka mobilného telefónu resp. SIM karty vyžrebovaného súťažiaceho v rámci obdobia trvania súťaže
vyžrebovaný výherca stráca nárok na získanie výhry a vyhlasovateľ má právo vyžrebovať a vyhlásiť náhradného výhercu v súlade s týmito
pravidlami. Náhradný výherca bude kontaktovaný telefonicky na telefónnom čísle, z ktorého odoslal SMS.
Daňový režim:
V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 eur je od dane oslobodená, pričom ak takto
vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu.
Účasťou na súťaži berie súťažiaci na vedomie, že pokiaľ hodnota z výhry presiahne 350 eur, výhra nie je oslobodená od dane a podlieha
zdaneniu podľa §8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z.,. o daniach z príjmov, v platnom znení. Daňovú povinnosť si musí splniť každý
súťažiaci sám za seba. Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne následky či vzniknutú škodu v súvislosti s nesplnením si tejto
povinnosti súťažiacim.
Osobné údaje
1. Účasťou v súťaží udeľuje súťažiaci prevádzkovateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47 232 480
(ďalej len „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel: vyhodnotenie súťaže, vedenie evidencie
súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná
adresa, kontaktné údaje (mail, číslo telefónu).
2. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle
súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie 1 roku od vyčerpania výhry. Po uvedenom období budú osobné údaje súťažiacich mechanicky
zlikvidované
(skartované)
a nebudú
ďalej
spracúvané
v žiadnej
databáze.
Bližšie
informácie
na
http://cdn.srv.rtvs.sk/a542/file/item/sk/0002/gdpr.JBXf.pdf alebo zodpovednaosoba@rtvs.sk.
1.
2.
3.
4.
5.

Ostatné ustanovenia :
Vecné plnenie poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné nahradiť peňažným plnením.
Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje vyhlasovateľ.
Zaslaním SMS do SMS súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte.
Súťažiaci berie na vedomie skutočnosť, že vyhlasovateľ, technický zabezpečovateľ spoločnosť A SMS s.r.o. ani mobilní operátori
nezaručujú, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom súťažiaci vždy dosiahne pripojenie a
dostatočné predpoklady na uskutočnenie SMS komunikácie.
Záverečné ustanovenia:
Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá súťaže a súťaž sa riadi
zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, ako bol zverejnený pôvodný štatút. Štatút súťaže je zverejnený na:
www.rtvs.org/statuty-sutazi-rtvs.
Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovenia zákona č. 171/2005 Z.z. Zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom zverejnenia. Štatút
stráca platnosť dňom 31.7.2021.

