Podmienky súťaže „Ondřej Synek – veľká
výzva“
ďalej len „podmienky“ alebo „podmienky súťaže“
Preambula
Účelom týchto podmienok je upraviť pravidlá súťaže „Ondřej Synek – veľká výzva“ vyhlásenej
prostredníctvom facebookového profilu spoločnosti AXA na Slovensku (AXA Slovensko) a na stránkach
sk.axahealthkeeper.com. Tento dokument upravuje podmienky účasti v súťaži, spôsob, postup
a odovzdanie výhry a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov súťaže. Súťaž je
organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.

1.

Organizátor a poskytovateľ cien

Súťaž organizuje spoločnosť: AXA Management Services s.r.o., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2,
Česká republika, IČO: 25 67 27 03, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe,
oddiel C, vložka 60002, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: AXA
Management Services s.r.o, organizačná zložka Slovensko, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 50 008 056, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Po, vložka č. 3043/B (ďalej len „organizátor súťaže“).

2.

Účastníci súťaže

Súťaž je organizovaná pre fyzické osoby staršie ako 18 rokov (vrátane) s korešpondenčnou adresou na
území Slovenskej republiky.
Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže a ostatných spoločností patriacich do finančnej
skupiny AXA na Slovensku.

3.

Termín konania súťaže

Súťaž bude prebiehať v termíne od 5. 11. 2019 do 20. 11. 2019 (vrátane).

4.

Pravidlá súťaže
1. Pre účasť v súťaži je podmienkou, aby účastník mal v termíne konania súťaže vo svojom
mobilnom telefóne stiahnutú aplikáciu AXA Health Keeper (ďalej len „aplikácia“), dostupnú
na internetových stránkach http://axahealthkeeper.sk/ alebo priamo v obchodoch
s aplikáciami App Store pre mobilné telefóny iPhone a Obchod Google Play pre mobilné
telefóny s operačným systémom Android, bol v tejto aplikácii zaregistrovaný, mal vytvorený
vlastný užívateľsky účet k aplikácii aktivovaný cez zadanú e-mailovú adresu (ďalej len „účet“)
a splnil výzvu „Ondřej Synek – veľká výzva“ (viď nižšie).
2. Po úspešnej registrácii a aktivácii účtu si účastník súťaže v sekcii „Monitorovanie“ k aplikácii
pripojí inteligentné zariadenie alebo fit aplikáciu.
3. V sekcii „Výzvy“ prijme výzvu „Ondřej Synek – veľká výzva“.
4. Po prijatí výzvy začne aplikácia pomocou pripojených zariadení alebo fit aplikácií
monitorovať počet nachodených krokov. Výzva je splnená, ak aplikácia v termíne, keď je
výzva aktívna, zaznamená najmenej sto tisíc krokov.
5. Súťažná výzva „Onřej Synek - veľká výzva“ bude prebiehať od 0:00 SEČ 5.11.2019 do 23:59
SEČ 20.11.2019.
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6. Do súťaže bude zaradený každý, ktorý splní podmienky uvedené v bodoch 1. až 5. tohto
článku a aplikácia vyhodnotí výzvu „Ondřej Synek - veľká výzva“ ako splnenú.

5.

Výhry
1.
2.
3.
4.

6.

Hlavná cena: 1ks inteligentné hodinky Garmin Vivoactive 4S.
Druhá cena: 1 ks inteligentné hodinky Garmin Vivoactive 3.
Tretia cena: 1ks fitness náramok Garmin Vivofit 4
Jeden súťažiaci môže vyhrať len jednu z uvedených výhier, pokiaľ nie je uvedené inak.

Vyhodnotenie
1. O výhercovi bude rozhodnuté žrebovaním z databázy používateľov, ktorí splnili pravidlá
súťaže. Žrebovanie prebehne v sídle organizátora súťaže. Informácie o výsledkoch žrebovania
všetkých cien budú zverejnené 26. 11. 2019 na facebookovom profile spoločností AXA na
Slovensku.
2. Výhercovia budú o svojej výhre informovaní prostredníctvom siete Facebook alebo emailom. Vyžrebovaný účastník súťaže (resp. účastník, ktorý má byť v zmysle vyhodnotenia
súťaže výhercom) je povinný do 3 kalendárnych dní odo dňa oznámenia podľa
predchádzajúcej vety reagovať, či výhru prijíma, inak stráca nárok na výhru.
3. Účastník súťaže má právo výhru odmietnuť, a to prostredníctvom súkromnej správy cez sieť
Facebook alebo e-mailom na adresu: sk.axahealthkeeper@axa.sk. Žrebovaním bude určený
aj 1 náhradník, ktorý získa výhru v prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu nezíska výhru výherca.
V prípade, ak výhru z akéhokoľvek dôvodu nezíska ani náhradník, výhry prepadajú v prospech
organizátora súťaže.
4. O spôsobe, mieste a čase odovzdania výhier budú výhercovia informovaní súkromnou
správou prostredníctvom siete Facebook alebo e-mailom.
5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Účastníci súťaže berú na vedomie, že
nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí organizátor
súťaže. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky
súvisiace s výhrou a jej využitím. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou.
6. Výmena cien za peniaze v hotovosti je vylúčená.

7.

Dane

Hodnota žiadnej výhry neprevyšuje 350 €. Výhry sú tak oslobodené od dane z príjmov podľa zákona č.
595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

8.

Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže nehradí žiadne náklady, ktoré vzniknú výhercom alebo účastníkom súťaže v súvislosti
s účasťou alebo výhrou v súťaži.

9.

Spracovanie osobných údajov a ochrana osobnosti
1. Účastník súťaže berie na vedomie, že Organizátor súťaže bude ako správca osobných údajov
za účelom realizácie súťaže a jej vyhodnotenia a na základe svojho legitímneho záujmu
spracovávať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, užívateľské meno, dátum narodenia,
adresa pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo po dobu konania súťaže a následne po
dobu nevyhnutne nutnú k vysporiadanie všetkých nárokov zo súťaže vzniknutých.
2. Účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že podrobnejšie
informácie o spracovaní osobných údajov a ich právach s tým spojených nájde na
www.axa.sk. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je účasť v súťaži možná.
3. Výherca, resp. príjemca výhry môže udeliť Organizátorovi súťaže súhlas s umiestnením jeho
fotografie vyhotovenej pri prevzatí výhry na účely marketingových aktivít Organizátora súťaže
a ostatných spoločností z finančnej skupiny AXA na ich webovej stránke alebo
prostredníctvom ich profilov na sociálnych sieťach po dobu uvedenú v súhlase, bez nároku na
finančnú alebo inú odmenu. Súhlas s vyhotovením a použitím fotografií udelí na
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samostatnom dokumente a môže ho kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla
Organizátora súťaže.

10.

Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia týchto Podmienok sa stávajú účinné dňom ich zverejnenia na platforme
organizátora súťaže AXA Health Keeper (sk.axahealthkeeper.com).
2. Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v týchto
Podmienkach a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená výhercov na
facebookovom profile spoločnosti AXA na Slovensku v rozsahu meno a priezvisko.
3. Ustanovenia týchto Podmienok je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany
organizátora jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je
účinná okamihom zverejnenia spôsobom podľa bodu 1. tohto článku.
4. Organizátor súťaže si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého účastníka, ktorý by
konal v rozpore s pravidlami tejto súťaže, pokúsil sa získať výhru podvodným konaním, v
rozpore s dobrými mravmi, či ktorý by svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno
organizátora súťaže alebo finančných inštitúcií patriacich do skupiny AXA.
5. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia podmienok súťaže a
rozhodnutie o ich splnení, resp. nesplnení.
6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž odvolať, prerušiť, odložiť, predĺžiť, obmedziť
alebo ukončiť bez vyhlásenia výhercu alebo odovzdania ceny.

V Bratislave, 5. 11. 2019
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