
Pravidlá a podmienky súťaže 
Príbehy so značkou MORA 

 
Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže „Pošli príbeh, ktorý 
si zažil so spotrebičom MORA, a hraj o športový rýchloschnúci uterák MORA 
alebo flash disk MORA“ (ďalej len „súťaž“) (ďalej len „súťažné podmienky“). 

1. Usporiadateľ súťaže 

GORENJE Slovakia, s.r.o., so sídlom Hodžovo nám. 2/A, 811 06 Bratislava, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, v. č. 
36068/B (ďalej len „vyhlasovateľ“ alebo „usporiadateľ“). 

2. Organizátor súťaže 

WMC Praha, a.s., so sídlom Hvězdova 1734/2c, Praha 4, 140 00, IČO 
26509954, zapísané do obchodného registra vedeného Mestským súdom v 
Prahe, oddiel B, vložka 7532 (ďalej len „organizátor“). 

3. Miesto konania a obdobie trvania súťaže 

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. 

Obdobie trvania súťaže je stanovené na obdobie od 15. 7. 2018 do 23.59 hod. 
dňa 30. 9. 2018. Súťaž prebieha na webových stránkach www.mora.sk. Do 
súťaže budú zaradené príspevky, ktoré usporiadateľovi dôjdu prostredníctvom 
formulára uvedeného na webe https://www.mora.sk/novy-pribeh/ v tomto 
časovom období. 

4. Podmienky účasti 

Na súťaži sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým 
pobytom alebo adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej 
len „súťažiaci“), ktoré sú priamo autormi súťažného príbehu. 

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci skupiny Gorenje Group, zamestnanci 
organizátora a ďalších spoločností podieľajúcich sa na zaistení súťaže a osoby k 
vyššie uvedeným osobám vo vzťahu osoby blízkej. 

Podmienkou účasti na súťaži je vyplnenie formulára na 
https://www.mora.sk/novy-pribeh/ a zaslanie príbehu so spotrebičom MORA 
do 30. 9. 2018 

Vytvorený súťažný príbeh musí vyhovovať etickým normám a nesmie byť v 
rozpore s právnym poriadkom ČR. 

Súťažiaci účasťou na súťaži vyjadruje súhlas so súťažnými podmienkami a ďalej 
s  tým, že Usporiadateľ má právo so zaslaným príbehom ďalej pracovať a 

http://www.mora.sk/
https://www.mora.sk/novy-pribeh/
https://www.mora.sk/novy-pribeh/


publikovať ho na webových stránkach www.mora.sk, a to bez nároku 
súťažiaceho na odmenu, a to najviac počas piatich rokov odo dňa ukončenia 
súťaže. Podmienkou účasti na súťaži nie je kúpa tovaru alebo služieb či 
zaplatenie akéhokoľvek iného vkladu.  

Súťažiaci zaslaním príbehu do súťaže potvrdzuje, že súťažný príbeh vytvoril 
osobne a že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva použitia 
príspevku v neobmedzenom rozsahu a súhlasí s bezplatným zverejnením a 
použitím súťažného príspevku vrátane svojho mena a priezviska uvedeného v 
príspevku na účely súťaže a rovnako na reklamné, propagačné a marketingové 
účely usporiadateľa a udeľuje usporiadateľovi nevýhradnú a bezodplatnú 
licenciu v neobmedzenom rozsahu územnom a časovom k použitiu súťažného 
príbehu usporiadateľom všetkými spôsobmi.  

Usporiadateľ je oprávnený túto licenciu prevádzať na tretie osoby na základe 
vlastného rozhodnutia. Ak sa ukáže vyššie uvedené potvrdenie súťažiaceho ako 
nepravdivé, zodpovedá súťažiaci v plnom rozsahu za všetky škody vzniknuté v 
tejto súvislosti usporiadateľovi a zaväzuje sa tieto škody neodkladne uhradiť. 

V prípade, že sa hore uvedené potvrdenie súťažiaceho nezakladá na 
skutočnosti, je usporiadateľ či organizátor oprávnený súťažiaceho zo súťaže 
vyradiť. Ak je v zmysle autorského zákona k akémukoľvek ďalšiemu 
nakladaniu so súťažným príbehom (napr. jeho úprava) potrebný súhlas 
súťažiaceho, predpokladá sa, že bol tento súhlas výslovne udelený odoslaním 
súťažného príbehu do súťaže. Podmienkou na získanie výhry je vyplnenie 
formulára vrátane e-mailu, prostredníctvom ktorého bude účastník o výhre 
informovaný najneskôr do 14. 10. 2018.  

5. Priebeh súťaže 

Súťaž prebieha výhradne prostredníctvom webovej stránky www.mora.sk.   

Princípom súťaže je napísať príbeh, ktorý súťažiaci zažil s akýmkoľvek 
spotrebičom MORA.  

Odborná porota vyberie podľa svojho slobodného uváženia a posúdenia po 
ukončení súťaže 15 najlepších príbehov a týmto výhercom bude na uvedenú 
adresu najneskôr do 30. 11. 2018 zaslaná výhra v podobe jedného športového 
rýchloschnúceho uteráka MORA alebo jedného flash disku MORA. Hodnotiť sa 
bude najmä originalita príbehu a jeho relevantnosť k téme súťaže, t. j. zážitky 
súťažiaceho so spotrebičmi značky MORA. 

O výhre bude výherca informovaný prostredníctvom e-mailovej adresy 
uvedenej súťažiacim vo formulári. 

 

6. Výhra v súťaži  

Všetky zaslané príbehy budú hodnotené odbornou porotou, ktorá vyberie 15 
najlepších príbehov. Výherca získa výhru v podobe jedného športového 
rýchloschnúceho uteráka MORA alebo jedného flash disku MORA.  
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Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo akúkoľvek výhru uvedenú v týchto pravidlách 
nahradiť výhrou podobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych 
dôvodov nespočívajúcich na strane vyhlasovateľa nebude možné sľúbenú 
výhru zadovážiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia. 

Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nemožno preplácať v hotovosti ani za 
ne poskytnúť inú vecnú náhradu. Neprevzaté výhry prepadajú vyhlasovateľovi. 

Výherca bude o výhre a ďalšom postupe odovzdania výhry informovaný 
prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej súťažiacim vo formulári, prípadne 
na telefónnom čísle, ak ho súťažiaci vo formulári uviedol. Výherca je následne 
povinný potvrdiť svoj záujem o výhru a zaslať údaje potrebné na doručenie 
výhry najneskôr do 21. 10. 2018.  

Výherca, ktorý si výhru neprevezme alebo sa nedostaví na prevzatie výhry v 
čase dohovorenom s vyhlasovateľom súťaže a/alebo ktorý nepreukáže splnenie 
podmienok účasti na súťaži stanovené v týchto pravidlách, stráca na výhru 
nárok. 

Vyhlasovateľ nezodpovedá za to, že si výherca neprečíta správu zaslanú 
vyhlasovateľom a nestihne reagovať v stanovenom termíne v nej uvedenom. 
Vyhlasovateľ nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré si výherca neprečítal 
správu od vyhlasovateľa alebo nekontaktoval vyhlasovateľa, ak tieto dôvody 
nespočívajú na strane vyhlasovateľa.  

Vyhlasovateľ sa zaväzuje vo vzťahu k výhercovi uskutočniť jeden pokus o 
zaslanie oznámenia o výhre. Ak bude pokus neúspešný a/alebo výherca nebude 
v lehote uvedenej v správe, ktorú vyhlasovateľ odoslal výhercovi ako 
oznámenie o výhre, kontaktovať vyhlasovateľa, je vyhlasovateľ oprávnený 
rozhodnúť o prepadnutí výhry. 

Na výhru nevzniká súťažiacemu právny nárok. Výsledky súťaže sú konečné, bez 
možnosti odvolania. Vymáhanie výhry či účasti na tejto súťaži právnou či 
súdnou cestou je vylúčené. 

7. Osobné údaje 

Účastník súťaže udelil usporiadateľovi a organizátorovi súhlas 
prostredníctvom webu https://www.mora.sk/novy-pribeh, aby pri organizácii 
súťaže spracovával jeho osobné údaje v rozsahu vyžiadanom v rámci účasti, a 
to výlučne s cieľom zaistenia účasti účastníka súťaže na tejto súťaži, počas 
trvania súťaže a najdlhšie 2 mesiace po jej ukončení.  

Usporiadateľ spracováva údaje účastníka v súlade s platnými právnymi 
predpismi, najmä zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a 
Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 
2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len 
„Nariadenie“).  



Poskytnutie osobných údajov podľa formulára uverejneného na webe 
https://www.mora.sk/novy-pribeh/ je podmienkou účasti na súťaži. Účastník 
súťaže má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov 
odvolať, a to prostredníctvom e-mailovej adresy: info@mora.sk, alebo 
prostredníctvom kontaktného formulára na webe: 
https://www.mora.sk/napiste-nam/   alebo doručovacej adresy: Vyskočilova 
2a, Marketingové oddelenie, Praha 4. Odvolanie súhlasu so spracovaním 
osobných údajov do doručenia výhry účastníka má za následok vylúčenie zo 
súťaže a stratu nároku na výhru.  

Osobné údaje súťažiaceho nie sú odovzdávané do tretích krajín (krajín mimo 
EÚ). 

Údaje účastníkov budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným 
spôsobom alebo v tlačenej podobe manuálnym spôsobom vlastnými 
zamestnancami usporiadateľa alebo v prípade, že poverí usporiadateľ 
spracovateľa, jeho zamestnancami. Usporiadateľ ako prevádzkovateľ osobných 
údajov môže poveriť spracovaním údajov účastníkov tretí subjekt, tzv. 
spracovateľov. Organizátor nie je prevádzkovateľom osobných údajov, 
v období konania súťaže a na účely jej vyhodnotenia má postavenie 
sprostredkovateľa. 

Súťažiaci je oprávnený požadovať informáciu o spracovaní svojich údajov, o 
účele spracovania údajov, rozsahu, prípadne kategóriách osobných údajov, 
ktoré sú predmetom spracovania, o zdrojoch osobných údajov, o povahe 
automatizovaného spracovania, o spracovateľoch, o príjemcoch, prípadne 
kategóriách príjemcov osobných údajov. Usporiadateľ je povinný takú 
informáciu poskytnúť bez zbytočného odkladu.  

Ak sa súťažiaci domnieva, že usporiadateľ spracováva jeho nepresné údaje, má 
právo požadovať od usporiadateľa, aby také údaje opravil.  

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním 
údajov má súťažiaci právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných 
údajov usporiadateľovi alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, 
Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz. 

Súťažiaci má ďalej právo na to, aby jeho osobné údaje boli usporiadateľom 
vymazané v prípade, že: 

· osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo 
inak spracované; 

· súťažiaci vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce 
oprávnené dôvody na spracovanie; 

· osobné údaje boli spracované protiprávne; 

· osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej 
v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na usporiadateľa vzťahuje; 
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· osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej 
spoločnosti. Súťažiaci má ďalej právo na prenositeľnosť údajov spočívajúcu v 
práve požadovať od usporiadateľa osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré mu 
poskytol, v bežne čitateľnom formáte. Osobné údaje v takej forme môže 
súťažiaci odovzdať inému správcovi alebo požadovať ich odovzdanie od 
usporiadateľa.  

8. Záverečné ustanovenia 

Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami 
súťaže. 

Vyhlasovateľ týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na 
akékoľvek iné plnenia zo strany vyhlasovateľa, ako tie, ktoré sú uvedené v 
týchto pravidlách. 

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek porušenie autorských a ďalších 
práv zo strany súťažiacich. 

Každý súťažiaci pri účasti na súťaži sa zaväzuje dodržiavať a neporušovať 
právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy vyhlasovateľa. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo robiť kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých 
záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže aj bez uvedenia dôvodu, a to 
vrátane zmeny pravidiel súťaže, prerušenia súťaže, pozastavenia súťaže, 
predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek súťažiaceho zo 
súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu 
nedodržania pravidiel súťaže alebo pri podozrení z nezákonného konania alebo 
iného nesprávneho správania zo strany účastníka, ako je napr. manipulácia s 
výsledkami poradia alebo iné konanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom 
výsledky súťaže, a to vždy s účinnosťou odo dňa zverejnenia aktuálneho znenia 
súťažných podmienok na webových stránkach www.mora.sk, ak nebude 
výslovne uvedený termín neskorší. 

Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený v súvislosti s odovzdaním výhry v tejto súťaži 
požadovať, aby výherca prostredníctvom osobného dokladu preukázal 
skutočnosť, že je starší ako 18 rokov. V prípade, že túto podmienku nesplní, 
nebude mu výhra v súťaži odovzdaná. 

Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich.  

Tieto súťažné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30. 7. 2018. 
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