
 

 

 

Pravidlá súťaže „Elektronický list Ježiškovi“ 

 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1 Tieto pravidlá sa vzťahujú na vianočnú súťaž „Elektronický list Ježiškovi“, ktorá trvá od okamihu 
jej vyhlásenia až do 15. decembra 2016 do 23:59 hod. (ďalej len „Súťaž“) a sú dostupné na 
webstránke zep.disig.sk  a na oficiálnej stránke spoločnosti Disig, a.s. na sociálnej sieti Facebook 
v časti Poznámky. (ďalej len „Pravidlá“). 

1.2 Vyhlasovateľom Súťaže je spoločnosť Disig, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 
IČO: 35 975 946, DIČ: 2022116976, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
odd.: Sa, vložka č.: 3794/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“). 

Kontakt: Tel. č. +421 (0)2 208 50 142, email: disig@disig.sk 

1.3 Predmetom súťaže je výber 20 najkreatívnejších listov pre Ježiška (ďalej len „Dielo“), ktoré 
boli vytvorené dieťaťom v papierovej podobe a poskytnuté Vyhlasovateľovi v elektronickej 
podobe, a to všetko v súlade s týmito Pravidlami.   

1.4 Cieľom Súťaže je podporiť kreativitu detí a dostať do povedomia verejnosti elektronický podpis, 
elektronický občiansky preukaz a poukázať na jednu z možností jeho použitia v súkromnom 
konaní. 

2. Podmienky účasti v Súťaži 

2.1 Každý rodič (resp. iný zákonný zástupca) zo Slovenskej republiky môže prihlásiť svoje dieťa vo 
veku do 15 rokov do Súťaže (ďalej len „Účastník“), ak spĺňa podmienky Súťaže uvedené 
v Pravidlách, najmä: 

(a) je svojprávny a jeho rodičovské práva k dieťaťu nie sú nijako obmedzené. 

2.2 Dielo prihlásené do Súťaže musí: 

(a) byť vytvorené dieťaťom vo veku do 15 rokov; 

(b) byť jedinečné a nezameniteľné s inými dielami, najmä tými prihlásenými do Súťaže; 

(c) obsahovať krstné meno a vek dieťaťa; 

(d) byť slušné a v súlade so zákonom. Dielo nesmie najmä neprípustným spôsobom zasahovať 
do práv tretích osôb najmä ten, ktorý je protiprávny, výhražný, ohováračský, 
nekalosúťažný, nactiutŕhačský, urážlivý, týravý, hanlivý, škodlivý, zasahujúci do práva na 
ochranu osobnosti a súkromia, odporný alebo rasovo, etnicky alebo inak nevhodný, vulgárny 
a obscénny, narušujúci práva inej osoby, podporujúci konanie kvalifikovateľné ako trestný 
čin, priestupok alebo iný správny delikt. 

2.3 Zo Súťaže budú vylúčení tí Účastníci resp. tie Diela, ktoré nesplnia podmienky uvedené v týchto 
Pravidlách, uvedú nepravdivé informácie, budú konať v rozpore so zákonom, dobrými mravmi 
alebo sa v súvislosti so Súťažou dopustia podvodného konania. Vylúčený Účastník nemá nárok na 
náhradu nákladov, ušlého zisku alebo škody, ktorá by mu v dôsledku účasti v Súťaži mohla 
vzniknúť. 

3. Prihlásenie do súťaže 

3.1 Každý Účastník, ktorý spĺňa podmienky Súťaže uvedené v týchto Pravidlách, môže prihlásiť Dielo 
svojho dieťaťa do Súťaže, a to počas celej doby jej trvania. 
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3.2 Účastník odfotí alebo nascanuje Dielo svojho dieťaťa, doplní naň krstné meno a vek dieťaťa 
a poskytne ho Vyhlasovateľovi (teda prihlási ho do Súťaže): 

(a) prostredníctvom sociálnej siete Facebook, a to pridaním Diela v rámci komentára pri 
oznámení o Súťaži, ktoré bolo zverejnené na Facebook stránke Vyhlasovateľa; alebo 

(b) zaslaním e-mailu na elektronickú adresu Vyhlasovateľa marketing@disig.sk. V tomto prípade 
musí byť elektronická podoba Diela vo formáte PDF, JPG, PNG podpísaná kvalifikovaným 
elektronickým podpisom účastníka za použitia jeho elektronického občianskeho preukazu 
s čipom a portálu zep.disig.sk. Súbor obsahujúci elektronickú podobu Diela nesmie 
presiahnuť veľkosť 4 MB. 

3.3 Poskytnutím Diela Vyhlasovateľovi Účastník ako zástupca autora Diela udeľuje Vyhlasovateľovi 
nevýhradnú, teritoriálne a vecne neobmedzenú licenciu na použitie tohto Diela všetkými 
známymi spôsobmi použitia, a to počas doby 5 rokov od okamihu jeho poskytnutia. 

3.4 Vyhlasovateľ má právo rozhodnúť o okamžitom odstránení Diela, ktoré mu poskytol Účastník, zo 
svojich informačných systémov a tiež Facebook stránky v prípade, že Dielo porušuje tieto 
Pravidlá. 

3.5 Účastníci nemajú právo na náhradu nimi vynaložených nákladov spojených s účasťou v Súťaži. 
Rovnako nemajú právo na náhradu akejkoľvek škody, ktorá im v súvislosti so Súťažou vznikla. 

4. Výhry v súťaži 

4.1 Do troch pracovných dní od ukončenia Súťaže prebehne žrebovanie výhercov Súťaže. Účastníci, 
ktorí splnili podmienky Súťaže a dodržali jej Pravidlá môžu na základe žrebovania vyhrať:  

(a) Gogen Maxi prehrávač v prípade prihlásenie sa do Súťaže prostredníctvom sociálnej siete 
Facebook v zmysle bodu 3.2(a) Pravidiel; 

(b) Tablet NVIDIA SHIELD v prípade prihlásenie sa do Súťaže prostredníctvom emailu v zmysle 
bodu 3.2(b) Pravidiel. 

4.2 Do 5 pracovných dní od ukončenia Súťaže vyberie Vyhlasovateľ na základe vlastnej úvahy zo 
všetkých prihlásených Diel 20 najkreatívnejších, ktoré sú v súlade s týmito Pravidlami a ktoré 
odmení špeciálnymi vecnými cenami. Výhercovia týchto cien budú vybraní porotou zloženou zo 
zamestnancov Vyhlasovateľa. 

4.3 Zoznam výhercov cien bude zverejnený na webovej stránke Vyhlasovateľa zep.disig.sk a tiež na  
jeho Facebook stránke. Samotní výhercovia budú kontaktovaní Vyhlasovateľom emailom, 
prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku, resp. iným vhodným spôsobom.  

4.4 Spôsob odovzdania a prevzatia výhry bude dohodnutý s každým výhercom individuálne, možné 
je osobné vyzdvihnutie výhry v spoločnosti Disig, a.s. alebo jej zaslanie poštou na adresu určenú 
výhercom. 

4.5 V prípade, že výherca po kontaktovaní Vyhlasovateľom nereaguje na informáciu o výhre do 30 
dní od jej zaslania Výhercovi, výhra prepadá v prospech Vyhlasovateľa. 

5. Ochrana osobných údajov 

5.1 Poskytnutím Diela Vyhlasovateľovi udeľuje Účastník súhlas so spracovaním jeho osobných údajov 
Vyhlasovateľom na účely realizácie Súťaže. Vyhlasovateľ môže spracúvať najmä nasledovné 
osobné údaje Účastníka: meno a priezvisko, emailová adresa, adresa na zaslanie výhry, krstné 
meno dieťaťa, vek dieťaťa. Údaje môže Vyhlasovateľ spracúvať maximálne počas doby 3 rokov 
od ukončenia Súťaže. 

5.2 Poskytnutím Diela Vyhlasovateľovi Účastník zároveň ako zákonný zástupca dieťaťa (autora Diela) 
udeľuje v mene dieťaťa súhlas s tým, aby Vyhlasovateľ spolu so zverejneným Dielom zverejnil 
aj krstné meno a vek dieťaťa, a to najmä na jeho webovej a Facebook stránke. Tieto údaje môže 
Vyhlasovateľ spracúvať maximálne počas doby 3 rokov od ukončenia Súťaže. 
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6. Záverečné ustanovenia 

6.1 Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia.  

6.2 Pravidlá sú zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa, odkaz na túto webovú stránku ako aj 
na Pravidlá je obsiahnutý v každej výzve na zapojenie sa do Súťaže zverejnenej Vyhlasovateľom. 
Každý sa preto môže oboznámiť s týmito Pravidlami predtým, než prihlási Dielo do Súťaže. 

6.3 Prihlásením Diela do Súťaže niektorým zo spôsobov popísaných v bode 3.2 Pravidiel vyjadruje 
každý Účastník svoj bezvýhradný súhlas s týmito Pravidlami a potvrdzuje, že sa s nimi v plnom 
rozsahu oboznámil. 

6.4 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť Pravidlá Súťaže, právo nahradiť výhry v Súťaži za ceny 
podobného typu a hodnoty alebo prípadne Súťaž zrušiť. 

6.5 V prípade, že akékoľvek ustanovenie alebo časť týchto Pravidiel je alebo sa stane neplatným 
alebo neúčinným, platnosť a účinnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Pravidiel alebo zvyšnej 
časti príslušného ustanovenia tým nie je dotknutá. 

 


