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FISHINDA CHRISTMAS GAME
Pravidla hry
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Názov a organizátor hry:

Názov promočnej hry: "FISHINDA CHRISTMAS GAME" (ďalej: „Hra”).
Organizátor hry: FISHINDA Kft.; Székhely: 8096 Sukoró, Páfrány köz 11.; Cégjegyzékszám: 07-09-027623; Adószám:
25850895-1-07 (ďalej: "Organizátor").
2 Účastníci hry, osoby vylúčené z hry:

Hry sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s dovršeným 18. rokom života (ďalej: „Hráč“), u osôb mladších než 18
rokov je pre účasť v hre potrebný súhlas zákonného zástupcu (rodiča).
Z hry sú vylúčení:
-

-

Zástupci organizátora, zamestnanci a rodinní príslušníci vymenovaných osôb tu uvedených
Osoby, ktoré sa správali akýmkoľvek nezlúčiteľným spôsobom s duchom hry v organizátorom vyhlásených hrách v
predchádzajúcom období, z dôvodu ktorého ich organizátor z hier vylúčil, respektíve vylučuje zo všetkých svojich
hier.
Firmy a osoby podieľajúce sa na priebehu hry; ich vedúci pracovníci, zamestnanci a ich agenti a rodinní príslušníci
tu uvedených;
3 Doba trvania hry:

Hra trvá od 00:01 hodín dňa 03.12.2018 do 23:59:59 hodín dňa 23.12.2018. Konečný termín pre stiahnutie
mobilnej aplikácie Fishinda, registráciu v rámci aplikácie, vloženie postov je 23:59:59 hod dňa 23.12.2018. Posty
vložené pred zahájením a po ukončení hry, do tejto hry nebudú zaradené.
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Postup pre dosiahnutie výhry:

Hry je možné sa zúčastniť nasledujúcim spôsobom:
Do mobilnej aplikácie s názvom FISHINDA, ktorú prevádzkuje organizátor, je zo strany účastníka hry potrebné vložiť
úlovok. Pravidlá hry dovoľujú, aby dátum úlovku, vloženého do aplikácie bol z predchádzajúcej doby, pred
zahájením hry. Postup krok za krokom:
a.

Stiahnutie aplikácie FISHINDA

-

Hráč môže na svoj mobilný telefón stiahnuť mobilnú aplikáciu s názvom Fishinda z APLLE STORE, alebo GOOGLE
PLAY.
Stiahnutie aplikácie a jej použitie pre účely hry sú zadarmo.

b.

Registrácia

-

Po inštalácii aplikácie je registrácia možná po zadaní e-mailovej adresy a hesla, alebo prihláseniu cez Facebook.
K registrácii je nutné mať buď platnú e-mailovú adresu, alebo platný profil na Facebooku.
V prípade registrácie pomocou e-mailovej adresy, aplikácia na udanú adresu zašle aktivačný link pre potvrdenie
registrácie.
o Kliknutím na zaslaný link dôjde k dokončeniu registrácie a aktivovaniu uživateľského profilu.
o Po aktivovaniu uživateľského profilu má hráč možnosť vloženia úlovku do aplikácie.
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-

Registrácoiu sa užívateľ stává právoplatným uživateľom aplikácie Fishinda a potvrdzuje prijatie Všeobecných
obchodných podmienok a pravidiel nakladania s údajmi.
Uživateľ v súlade s nariadením a smernicou Evropského Parlamentu a Komisie (EU) 2016/679 o „GDPR” prijíma
pravidlá aplikácie o nakladaní s údajmi, vrátane vytvárania profilu a udeluje súhlas s tým, aby organizátor jeho
osobné údaje predal tretej strane (Attadev Digital Kft.) a dá najavo, že sa vyhlásenej hry chce zúčastniť.

c.

Vloženie úlovku

-

Po vstupe do aplikácie kliknutím na ikonu „Nový úlovok“ hráč vloží fotografiu získanú v priebehu
lovu a udá povinné údaje (dátum, druh ryby, hmotnosť úlovku, dĺžka úlovku, miesto dosiahnutia
úlovku).
Hráč súhlasí s tým, že do aplikácie vloží iba fotografiu, na ktorej je on sám, a potvrdzuje, že údaje uvedené u úlovku
zodpovedajú skutočnosti.
-

-

d.

Vloženie fotografie inej osoby so sebou nesie vylúčenie z hry a vymazanie z aplikácie.

e.
-

Potvrdenie úlovku
Po vyplnení údajov k úlovku kliknutím na ikonu „OK“ úlovok definitívne potvrdí a potvrdí svoju účasť v hre.
Hráč do konca hry 23.12.2018 nesmie vymazať aplikáciu, ani v aplikácii vložený úlovok. Údaje uverejnené pri
vloženom úlovku v aplikácii môže hráč aj v priebehu hry upravovať za určených podmienok.
Potvrdený vložený úlovok bude uverejnený v aplikácii a tiež na webových stránkach Fishinda.com

-

Jeden hráč má právo v priebehu hry do aplikácie vložiť viac úlovkov, ktoré vyhovujú podmienkam hry.
Organizátor hry sa zrieka zodpovednosti pre prípad akéhokoľvek napadnutia aplikácie Fishinda, webových stránok,
ako aj serveru na ktorom aplikácia beží, zvonku. Znamená to teda, že ak vplyvom napadnutia aplikácie, webu,
respektíve serveru zvonku budú účastníci hry dostávať zavádzajúce oznámenia v spojitosti s ich výhrou, statusy o
výhre/nevýhre, organizátor nenesie za tieto žiadnu zodpovednosť.
Z času na čas sa môže stať, že z akéhokoľvek dôvodu server organizátora nedokáže vložený úlovok spracovať.
V tomto prípade je treba vloženie úlovku opakovať neskôr. Potrvdením podmienok hry hráč berie na vedomie, že
obsah, výkon, prenos odkazov, dát a odpovedí je závislý na stave mobilnej siete a technológie sprostredkovateľa a
klienta, a tieto môžu nepriaznivo ovplyvniť chyby systému a serveru a ďalšie okolnosti mimo ako napríklad (ale nie
výhradne) výkon serverů a ich prípadné chyby a ďalej bezpečný komunikačný kanál. Za tieto prípady organizátor
nenesie zodpovednosť.
Organizátor nenesie zodpovednosť ani v prípade, kedy registrácia neprebehne včas z dôvodu chyby na strane
poskytovateľa internetu účastníka hry a ani z dôvodov stojacich mimo obidve strany nie je použitie internetu
k dispozícii, alebo nie je možné previesť registráciu.
Organizátor si vyhradzuje právo, aby registráciu, respektíve hráčov snažiacich sa o registráciu, ktorí nevyhovujú
súčasným pravidlám z hry vylúčil. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo na to, že v prípade že zistí akúkoľvek
(počítačovú) manipuláciu hráča alebo inej osoby, alebo akúkoľvek činnosť ktorá nie je v súlade s duchom hry, alebo
zistí nevhodné správanie (napr podvod/pozmeňovanie, manipuláciu/automatizáciu hlasovania) alebo vznikne
dôvodné podozrenie, tohto hráča a jeho príspevok z hry vylúči, respektíve zo všetkých v budúcnosti poriadaných
promočných hier a hier o vecné ceny. V súvislosti s vylúčením hráča, respektíve jeho príspevku z hry, hráč nemá
právo sa akýmkoľvek spôsobom brániť tomuto vylúčeniu, uplatňovať akúkoľvek náhradu škody.
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Definícia víťazov

Ze všetkých v hre zúčastnených hráčov vzídu jednotliví týždenní víťazi formou losovania prostrednictvom tzv.
„Víťazných momentov. „Víťazné momenty“ budú v sídle organizátora stanovené so sekundovou presnosťou po
predchádzajúcom žrebovaní 01.12.2018 o 10:00 hodín. Doba trvania hry je tri (3) týždne. Každý týždeň bude
stanovený jeden „Víťazný moment“, celkom tri (3) „Víťazné momenty“.
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Stanovenie „Víťazného momentu“ prebieha formou strojového žrebovania.
„Víťazné momenty“ jednotlivých týždňov niesú verejné, verejnými sa stávajú po stanovení víťaza žreboavaním.
Týždennú výhru patriacu k „Víťaznému momentu“ vyhráva účastník hry, ktorého vložený úlovok padne presne na
čas víťazného momentu, alebo najbližšie k nemu.
K stanoveniu náhradných víťazov dochádza taktiež pomocou „Víťazného momentu“, respektíve v prípade výpadku
hlavného víťaza, bude víťazom ďalší účastník, ktorého vložený úlovok je druhý najbližší k „Víťaznému momentu“.
V prípade výpadku prvého náhradného víťaza, sa víťazom stáva ďalší najbližší úlovok účastníka.
Náhradný víťaz získava nárok na víťazstvo v prípade, keď
-

Víťaz v priebehu trvania hry zo svojho mobilného telefónu vymaže aplikáciu Fishinda, alebo
z aplikácie vymaže súťažný úlovok.
agentúrou po žrebovaní na e-mailovej adrese udanej v priebehu registrácie po niekoľkých
pokusoch (2 e-maily), nieje možné víťaza zastihnúť, a ďalej
Keď víťaz získal už inú výhru (jeden výherca môže získať len jednu výhru), respektíve
Keď sa neplatnosť vloženého úlovku výhercu preukáže až po žrebovaní.

Vedľa víťazných momentov organizátor predá ešte zvláštnu výhru majiteľovi úlovku, ktorý od uživateľov aplikácie
získa najviac Like-ov. Výhercu zvláštnej ceny sú oprávnení určiť zástupcovia organizátora hry.
Organizátor víťaza o výhre informuje prostredníctvom e-mailu, alebo na Facebooku do 10 pracovných dňov po
ukončení hry.

Vecné ceny nieje možné zameniť za peňažné ani inú výhru.
Účastník hry, ktorý preberá výhru, nároky týkajúce se doby spotreby, záručnej doby, prípadne odškodnenia v rámci
právneho vzťahu bude uplatňovať voči výrobcovi/pradajcovi respektíve sprostredkovateľovi výhry. Organizátor –
okrem škôd spôsobených vedomým a ťažkým zanedbaním povinností – výslovne vylučuje zodpovědnosť za škody,
ktoré vzniknú v priebehu predania výhry, respektíve opatrení vykonaných v záujme používania výhry, respektíve
za všetky škody, ktoré vzniknú výhercovi pri jej používaní.
Organizátor sa zrieka zodpovednosti v prípade vzniku akýchkoľvek sporov v spojitosti s majetkovými právami k
vloženým príspevkom
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Výhry

Naše týždenné výhry: 3 ks lucky laker rybársky sonar
Zvláštna výhra Fishinda za najviac like-ov: 1 ks ročné predplatné extra funkcií aplikácie Fishinda.
https://fishinda.com/hu/extra/
Do hry budú zaradené všetky vložené príspevky, ktoré vyhovujú pravidlám hry v dobe trvania hry uvedené v bode
č.3.
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Overenie práva získania výhry a predanie výhier

V prípade, že organizátor požiada, výherca po obdržení výzvy je povinný zaslať originál fotografie, ktorú vložil do
hry s uvedením mena, adresy a telefónneho čísla e-mailom s uvedením predmetu: " FISHINDA CHRISTMAS GAME
" v lehote 10 dní na adresu info@fishinda.com. Iný spôsob doručenia organizátor neuznáva. Po obdržaní odpovede
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organizátor overí jeho pravosť a či sa jedná o originál. Potom budú vecné ceny odoslané výhercovi, alebo výhercovi
ponúknuté k osobnému prevziatiu.
Všetky fotografie a údaje, vložené do hry ako súťažné príspevky, zfalšované alebo zmanipulované akýmkoľvek
spôsobom sú neplatné a nemôžu byť zaradené do hry. V prípade akýchkoľvek sporov ohľadne platnosti vložených
údajov do aplikácie, alebo v otázkach, o ktorých súčasné pravidlá hry nepojednávajú je smerodatné rozhodnutie
organizátora. Organizátor sa zrieka zodpovednosti v prípade vzniku akýchkoľvek sporov v spojitosti a majetkovými
právami k vloženým fotografiam.
Podmienkou predania všetkých výhier je overenie totožnosti, ktorou sa účastník do hry registráciou prihlásil.
Výhercovia sú povinní spolupracovať s organizátorom hry v záujme toho, aby k predaniu výhry výhercovi došlo
najneskôr do 60 dní po oznámení výhry výhercovi. V prípade, že v tejto lehotě z dôvodu nesplnenia povinnosti
víťaza spolupracovať s organizátorom pri predaní výhry nedôjde k predaniu výhry, nieje možné, aby za toto bol
zodpovedný organizátor. Organizátor je schopný v tejto lehote zaistiť možnosť predania výhry, dobu pre
predanie/prevzatie výhry nieje možné predĺžiť, a v prípade uplynutia tejto lehoty výherca stráca právo na výhru.
V prípade, že sa ukáže, že je účastník hry schopný konať v obmedzenom rozsahu, k prevzatiu výhry je oprávnený
len v prítomnosti jeho zákonného zástupcu, alebo opatrovníka. V prípade, že je výherca neschopný prevziatia
výhry, právo na prevziatie výhry sa přenáša na jeho zákonného zástupcu, alebo opatrovníka.
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Zdanenie výhry:

Zdanenie výhier padá na bedra organizátora.
Výherca je povinný poskytnouť potrebnú súčinnosť a poskytnúť potrebné údaje v spojitosti s daňovou
administráciou, respektíve poskytnúť potrebné prehláeenie.
Spôsob prevziatia výhry potvrdzuje potvrdenie o prevziatí a o predaní nebude vypracovaný zvláštny dokument.
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Zpracovanie údajov:

Účastník vložením súťažného príspevku dáva súhlas k tomu, aby organizátor ním poskytnuté osobné údaje pre
účely uskutočnenia hry použil a spracovával. Spracovávanie údajov vzkonáva organizátor a ako tretia strana
Attadev Digital Kft. Organizátor osobné údaje v súlade s právnymi predpismi spracováva dôverne.
Účastníci svojou účasťou dávajú súhlas k tomu, že:
a) organizátor účastníkmi poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail) pre uskutočnenie
hry spracováva bezplatne.
b) v prípade, že k tomu dá účastník hry súhlas, jeho osobné údaje ďalej použije na v budúcnosti organizátorom
poriadaných promočných akciách, v spojitosti s produktami, které organizátor predává a direkt marketing.
c) organizátor si vyhradzuje právo na to, aby výhry predával v rámci oficiálneho programu, alebo aby bez nároku
na zpoplatnenie publikoval, použil, alebo oznámil mená a podobizeň výhercov v médiách a iných promočných a
reklamných audio, foto a video dokumentoch.
d) v prípade, že vyhraje, jeho meno a súťažný príspevok môže organizátor zverejniť na webu hry a v aplikácii.
Poskytnutie údajov je dobrovolné, zakladá sa na udaní osobných údajov v priebehu registrácie podľa pravidiel pri
registrácii v aplikácii.
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Súhlas uvedený výššie môže účastník kedykoľvek odvolať a môže požadovať vymazanie jeho osobných údajov, a
poskytnutie informácií o spôsobe nakladania s jeho osobnými údajmi (spracovávané osobné údaje, cieľa
spracovania týchto údajov, právny rámec, dobe uchovávania a úkonov súvisiacích so spracovaním údajov) a môže
požadovať ich korekciu, opravu (e-mailová adresa: info@fishinda.com).
V prípade zadania požiadavky na vymazanie osobných údajov, tieto z databázy vymažeme. V tomto prípade osoba,
ktorá o vymazanie osobných údajov požiadala, sa hry nemôže účastniť.
10 Všeobecné ustanovenia:

Účastníci hry svojou účasťou automaticky prijímajú oficiálne pravidlá hry.
Účastníci sa o ďalšie informácie v spojitosti s hrou a vecnými cenami, vrátane podrobného zoznámenia s pravidlami
hry môžu informovať na e-mailovej adrese zákazníckeho e-mailu: info@fishinda.com.
Budapešť, 01.12.2018
FISHINDA Kft.
Organizátor

