
Pravidlá a podmienky súťaže – 

Instagramová súťaž s MORA 
pesničkou o sendvičovače a 

panvice MORA 
 

Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže Instagramová 
súťaž s MORA pesničkou o sendvičovače a panvice MORA (ďalej len 
„súťaž“). : „Vo vzťahu k Slovenskej republike platia tieto pravidlá a podmienky 
v maximálnom rozsahu povolenom právom Slovenskej republiky.“ 

1. Usporiadateľ súťaže 

Gorenje spol. s r.o., so sídlom Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4 – Michle, 
IČO: 40612244, zapísaná do obchodného registra vedeného Mestským súdom 
v Prahe, oddiel C, vložka 2627 (ďalej len „vyhlasovateľ“). 

2. Organizátor súťaže 

WMC Praha, a.s., so sídlom Plynární 1617/10, Praha 7 – Holešovice, 170 00, 
IČO: 26509954, zapísaná 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 19. 11. 2021 – od okamihu 

vyhlásenia súťaže na sociálnej sieti Instagram na profile @mambadasha, 

dostupného na adrese: https://www.instagram.com/mambadasha/ (ďalej len 

„profil mambadasha“), a to súťažným príspevkom z 19.11.2021 ‘‘(ďalej tiež 

ako „súťažný príspevok“) – do 23.59 hod. dňa 30. 11. 2021. 

4. Podmienky účasti 

Na súťaži sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým 
pobytom alebo adresou pre doručovanie na území Slovenska (ďalej len 
„súťažiaci“). 

Podmienkou účasti na súťaži je nahrať video na svoj instagramový účet, kde 

tancujete/spievate na našu MORA pesničku. Video musí mať aspoň 15s a musí 

byť umiestnené vo feede instagramu. Váš profil nesmie byť súkromný a video 

musí byť označené #morapesnicka #moradasha. Zároveň musíte sledovať 

instagram @mora_sr. (ďalej tiež ako „súťažné video“ alebo „súťažný 



príspevok“). Vyhlasovateľ a organizátor si vyhradzujú právo vyradiť zo súťaže 

fotografie, ktoré nesplnia podmienky súťažnej fotografie. 

Podmienkou účasti na súťaži nie je nákup tovaru alebo služieb či zaplatenie 
akéhokoľvek iného vkladu. 

Podmienkou pre získanie výhry je, aby vybraný súťažiaci zaslal do súkromnej 
správy adresovanej profilu @mora_sk svoje meno, priezvisko, telefónne číslo a 
adresu pre zaslanie výhry, a to do 2. 12. 2021. 

5. Priebeh súťaže 

Súťaž prebieha výhradne prostredníctvom profilu @mambadasha v spolupráci 
s @mora_sr. 

Princípom súťaže je nahrať video na svoj instagramový účet, kde 

tancujete/spievate na našu MORA pesničku. Video musí mať aspoň 15s a musí 

byť umiestnené vo feede instagramu. Váš profil nesmie byť súkromný a video 

musí byť označené #morapesnicka #moradasha. Zároveň musíte sledovať 

instagram @mora_sr. 

 

Po ukončení súťaže budú zo všetkých súťažných videí vybrané organizátorom 
tri výherné videá. (ďalej tiež ako „výhercovia“). 

Výhercovia budú následne kontaktovaní prostredníctvom súkromnej správy z 
profilu @mora_sr. 

6. Výhra v súťaži  

Výhercovia získajú buď sendvičovač, alebo panvicu MORA.  

Vyhlasovateľ s organizátorom si týmto vyhradzujú právo akúkoľvek výhru 
uvedenú v týchto pravidlách nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty 
v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane vyhlasovateľa 
a/alebo organizátora nebude možné sľúbenú výhru zadovážiť bez vynaloženia 
neprimeraného úsilia. 

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

Podmienkou získania výhry je zaslanie mena, priezviska, telefónneho čísla a 
adresy pre zaslanie výhrady do súkromnej správy adresovanej profilu 
@mora_sr. Výherca bude o výhre a ďalšom postupe odovzdania výhry 
informovaný súkromnou správou z profilu @mora_sr do 2. 12. 2021. 

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



Vyhlasovateľ ani organizátor nezodpovedajú za to, že si výherca neprečíta 
správu zaslanú organizátorom a nestihne reagovať v stanovenom termíne v nej 
uvedenom. Vyhlasovateľ ani organizátor nezodpovedajú ani za iné dôvody, kvôli 
ktorým si výherca neprečítal správu od organizátora alebo nekontaktoval 
organizátora (resp. profil @mambadasha / @mora_sr), pokiaľ tieto dôvody 
nespočívajú na strane organizátora.  

Organizátor sa zaväzuje vo vzťahu k výhercovi uskutočniť dva pokusy o zaslanie 
oznámenia o výhre. Ak budú pokusy neúspešné a/alebo výherca nebude v lehote 
uvedenej v správe, ktorú organizátor odoslal výhercovi ako oznámenie o výhre, 
kontaktovať organizátora, je organizátor oprávnený rozhodnúť o prepadnutí 
výhry. 

7. Osobné údaje 

Organizátor týmto informuje súťažiaceho, že s cieľom zapojenia sa do súťaže 
budú spracované jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, prípadne 
prezývka na sociálnej sieti Instagram, profilová fotografia a osobné údaje 
súťažiaceho zachytené na súťažnej fotografii (t. j. podoba a prejavy osobnej 
povahy súťažiaceho zachytené na súťažnej fotografii), a to počas trvania súťaže. 
Po ukončení súťaže nebudú osobné údaje súťažiaceho ďalej spracované, okrem 
ich stáleho zverejnenia na profile MORA Slovensko bez akejkoľvek mediálnej 
podpory – toto spracovanie osobných údajov môže súťažiaci kedykoľvek ukončiť 
tak, že príslušný súťažný komentár odstráni.  

Organizátor týmto informuje výhercu, že s cieľom preverenia jeho platnej účasti 
na súťaži, informovania o priebehu súťaže a odovzdania výhry budú spracované 
jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa pre 
zaslanie výhry, a to počas trvania súťaže a 3 roky po jej ukončení. 

Prevádzkovateľom osobných údajov súťažiacich je vyhlasovateľ, ktorý bude 
spracovávať osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa – organizátora v 
súlade s relevantnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. 
Spracovanie osobných údajov môžu vykonávať aj ďalší sprostredkovatelia, 
najmä poskytovatelia spracovateľských programov, služieb a aplikácií. 

Osobné údaje súťažiacich sú uchovávané na zabezpečených serveroch 
organizátora v IT systémoch na Slovensku. Organizátor sa zaväzuje zaistiť 
bezpečnosť údajov súťažiacich. Aby organizátor zabránil neoprávnenému 
prístupu alebo neoprávnenému zverejneniu osobných údajov, zaviedol vhodné 
fyzické, elektronické a procesné postupy pre ochranu a zabezpečenie týchto 
osobných údajov. 

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov súťažiacich a výhercov je 
oprávnený záujem organizátora a vyhlasovateľa na usporadúvanie súťaže 
a odovzdanie výhry. 

Súťažiaci a výherca má právo: 

- požadovať informácie o spracovávaní osobných údajov, 
- na prístup k svojim spracovávaným osobným údajom, 



- na opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania svojich osobných 
údajov, 

- vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov, 
- obrátiť sa na organizátora, vyhlasovateľa alebo dozorný Úrad na ochranu 

osobných údajov na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, 
www.uoou.cz, v prípade podozrenia z porušenia svojich práv.  

o Respektíve dozorný Úrad na ochranu osobných údajov na adrese 
Hraničná 12,820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, 
www.dataprotection.gov.sk, v prípade podozrenia z porušenia 
svojich práv.“ 

S vyššie uvedenými požiadavkami sa súťažiaci a výherca môže obrátiť na 
vyhlasovateľa osobne na adrese Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4 – Michle. 

8. Autorské práva 

Pre prípad, že súťažný komentár bude naplňovať znaky autorského diela podľa 

§2 zákona č. 121/2000 Zb., autorského zákona, udeľuje súťažiaci k okamihu 

zverejnenia súťažného komentára vyhlasovateľovi a organizátorovi 

nevýhradnú, prevoditeľnú, ďalej licencovateľnú, časovo a územne 

neobmedzenú, licenciu na použitie takého diela všetkými známymi spôsobmi 

použitia, v pôvodnej alebo iným spracovanej či inak zmenenej podobe, 

samostatne alebo v súbore alebo v spojení s iným dielom či prvkami, 

predovšetkým na propagáciu vyhlasovateľa. 

Licencia je udelená ako bezodplatná. Vyhlasovateľ a organizátor nie sú povinní 

uvádzať pri použití súťažnej fotografie meno autora a nie sú povinní licenciu 

využiť. 

9. Záverečné ustanovenia 

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

Každý súťažiaci účasťou na súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami a 
zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky 
ani oprávnené záujmy vyhlasovateľa. 

Vyhlasovateľ a organizátor si vyhradzujú právo robiť kedykoľvek rozhodnutia vo 
všetkých záležitostiach súvisiacich s usporadúvaním súťaže, a to vrátane zmeny 
pravidiel, 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 nevhodného správania 
zo strany účastníka, ako je napr. manipulácia s výsledkami poradia alebo iné 
konanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže. 

Táto súťaž nie je akokoľvek sponzorovaná, podporovaná alebo spravovaná 
spoločnosťou Facebook, Inc, alebo Facebook Ireland Limited. Súťažiaci je 



uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie vyhlasovateľovi a 
organizátorovi súťaže a nie spoločnosti Facebook, Inc, alebo Facebook Ireland 
Limited. 

Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich. V prípade 
akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkou prostredníctvom 
súkromnej správy na facebookovú stránku MORA Slovensko. 

 

V Prahe dňa 11. 11. 2021. 

 


