PRAVIDLÁ SÚŤAŽE: „RUŽINOVSKÉ ZABÍJAČKOVÉ SLÁVNOSTI“

I.

Organizátor súťaže:
Organizátorom súťaže je spoločnosť CULTUS Ružinov, a. s., so sídlom Ružinovská 28,
820 09 Bratislava, IČO: 35874686, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3262/B (ďalej len „organizátor súťaže“).
Účelom súťaže je propagácia organizátora súťaže. Súťaž je propagačnou súťažou v zmysle
ust. § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov.
Súťaž nie je hazardnou hrou ani lotériou.

II.

Podmienky účasti v súťaži:
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá
na právne úkony a vyslovila súhlas s pravidlami súťaže, s výnimkou osôb uvedených v čl.
IX týchto pravidiel súťaže, a ktorá splnila pravidlá súťaže uvedené v článku V. týchto
pravidiel súťaže. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto
súťaže.

III.

Trvanie súťaže:
Súťaž trvá od 29.1.2019 do 4.1.2019.
Výsledky súťaže budú oznámené v posledný deň súťaže, teda dňa 4.1.2019, a to na
facebookovej stránke https://www.facebook.com/CultusRuzinov/.

IV.

Zverejnenie pravidiel súťaže:
Tieto pravidlá súťaže budú zverejnené na webovej stránke
https://cultusruzinov.sk/podujatie/ruzinovske-zabijackove-slavnosti-2019/

V.

Pravidlá súťaže:
1. Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook, ktorí dovŕšili vek 18
rokov.
2. Podmienkou pre účasť v súťaži je mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook.
Užívateľské meno na Facebook-u sa musí zhodovať s menom uvedeným na
občianskom preukaze súťažiaceho.
3. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmito pravidlami.
4. Súťaž sa uskutoční na Facebook stránke https://www.facebook.com/CultusRuzinov/.
5. Účastník vstupuje do súťaže v momente, kedy uverejní pod súťažným statusom
organizátora na facebookovom profile organizátora v komentári odpoveď: “ Do
komentára pod tento príspevok napísať meno, s kým by ste si spoločne vypočuli CD
Jána Berkyho Mrenicu.”. Odpoveď uverejní výlučne pod svojim súkromným profilom,
aby bola organizátorovi známa identita účastníka. Uverejnením komentára dáva
zároveň súhlas so spracovaním osobných údajov.

VI.

Výhra a určenie výhercov:
Výhrou v súťaži je 1.miesto CD Jána Berkyho Mrenicu, 2.miesto CD Jána Berkyho
Mrenicu a 3. miesto CD Jána Berkyho Mrenicu. Výhercovia súťaže, ktorý budú celkom
traja, budú žrebovaní organizátorom po skončení súťaže, dňa 4.01.2019, o 11:00 hod., a to
spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa platne zapojili do súťaže. Žrebovanie bude
prebiehať prostredníctvom náhodného losovania súťažiaceho z určenej krabice za
prítomnosti zástupcu organizátora súťaže.
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Výhra v súťaži môže podliehať dani z príjmu, príp. ďalším odvodom alebo poplatkom v
zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
VII.

Podmienky získania výhry, odovzdanie výhry a spoločné ustanovenia k výhram:
1. V prípade, ak účastník splnil súťažné zadanie: na facebookovom profile organizátora v
komentári napíše do komentára „meno, s kým by ste si spoločne vypočuli CD Jána
Berkyho Mrenicu“.
2. Organizátor určil v súťaži celkom tri ceny.
3. Víťaz bude vyhlásení 4.1.2019 o 11:00 hod prostredníctvom facebookovej stránky
https://www.facebook.com/CultusRuzinov/. Organizátor zverejní údaje v rozsahu:
meno a priezvisko. Následne bude vyzvaný ku kontaktovaniu prostredníctvom
súkromnej správy.
4. Následne si môže výherca výhru vyzdvihnúť v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28
od 5. januára 2019 . Organizátor výhru nezasiela.
5. Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne, ak sa organizátor nedohodne s výhercom
inak. Výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť, t.j.
skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhrala a spĺňa všetky podmienky súťaže.
V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou
platnosťou.
6. V prípade, že si výherca nepreberie svoju výhru v stanovenom termíne, nárok na výhru
automaticky stráca.
7. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne zadané údaje. V prípade, ak
tieto budú súťažiacim uvedené chybne (nesprávne) a prípadné oznámenie o výsledku
súťaže bude na zadaný kontaktný údaj súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu
nedoručiteľné, účasť súťažiaceho v súťaži zaniká a stráca nárok na výhru.
8. Žiadnu z výhier nie je možné vymeniť za iné tovary alebo služby organizátora alebo
akejkoľvek tretej osoby. Výhry sú neprenosné.

VIII.

Zodpovednosť organizátora súťaže:
Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani
prostredníctvom súdu. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im
vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne
škody vzniknuté v súvislosti s nesplnením podmienok na získanie výhry, s neuplatnením,
nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.

IX.

Vylúčenie zamestnancov organizátora a ďalších subjektov zo súťaže:
Súťaže sa nemôžu ako súťažiaci zúčastniť zamestnanci alebo členovia výkonného alebo
kontrolného orgánu organizátora súťaže a jeho zriaďovateľa, ani iná osoba, ktorá sa na
príprave a priebehu súťaže akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo zúčastňuje, ani
osoby blízke uvedeným osobám (§ 116 Občianskeho zákonníka). Tieto osoby budú
organizátorom súťaže zo súťaže vylúčené.

X.

Osobné údaje:
Organizátor týmto upovedomuje súťažiacich v súlade s ustanovením § 19 zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov ako aj v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR (ďalej len
„zákon č. 18/2018 Z. z. “) nasledovne:
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1. Súťažiaci zapojením sa do súťaže poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne na dobu
počas trvania súťaže a zverejnenia výsledkov, a to za účelom kontaktovania v prípade
výhry, odovzdania výhry výhercovi a informovania o výhre na facebookovom profile
organizátora súťaže a zároveň si je vedomý, že Organizátor súťaže použije poskytnuté
osobné údaje výhradne za účelom realizácie, priebehu a vyhodnotenia súťaže.
2. Organizátor sa považuje za prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR,
čiže za osobu, ktorá vymedzila účel spracúvania osobných údajov, určila podmienky
spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje.
3. Organizátor súťaže získava výlučne nasledovné osobné údaje:
· meno a priezvisko,
· meno, resp. profil na facebooku.
4. Získané osobné údaje organizátor zhromažďuje, spracováva a využíva výhradne za
účelom realizácie, priebehu a vyhodnotenia súťaže. Osobné údaje nie sú použité na iný
než stanovený účel. Osobné údaje budú vymazané najneskôr po odoslaní poslednej časti
výhry, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Organizátor súťaže
nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.
5. Organizátor súťaže považuje prihlásenie sa do súťaže a akceptáciu podmienok súťaže
za vznik právneho vzťahu medzi súťažiacim a organizátorom, ktorý je právnym
základom na spracúvanie osobných údajov súťažiaceho na účely súťaže podľa čl. 6 ods.
1 písm. c) GDPR.
6. Príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje súťažiacich nie sú spracúvané, okrem
samotného prevádzkovateľa, inými osobami.
7. Súťažiaci má právo:
- žiadať prístup k svojim osobným údajom (tzv. „právo prístupu“), t. j. potvrdenie, či sa
osobné údaje súťažiace spracúvajú ako aj prístup k osobným údajom súťažiaceho, ktoré
sa spracúvajú ako aj právo na ďalšie informácie podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. a)
až h zákona č. 18/2018 Z. z.,
- žiadať o opravu spracúvaných osobných údajov súťažiaceho (tzv. „právo na opravu“),
- žiadať vymazanie spracúvaných osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č.
18/2018 Z. z. (tzv. „právo na výmaz“),
- žiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona
č. 18/2018 Z. z. (tzv. „právo na obmedzenie spracúvania“),
- súťažiaci má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, ak sú spracúvané
na základe oprávneného záujmu,
- súťažiaci má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak súhlas udelil,
- súťažiaci má právo na prenosnosť osobných údajov, ak ide o spracúvanie
automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu,
- súťažiaci má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných
údajov SR, alebo inému orgánu ochrany osobných údajov podľa svojho bydliska či
miesta práce.
XI.

Osobitné a záverečné ustanovenia:
1. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže
podľa vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch
kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo
zrušiť súťaž a jej pravidlá uvedené v týchto pravidlách súťaže. Organizátor súťaže si
vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek
súťažiaceho, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá tejto súťaže, ako i ktoréhokoľvek
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súťažiaceho, ktorý realizuje svoju účasť v súťaži konaním v rozpore s dobrými mravmi.
V prípade vylúčenia súťažiaceho zo súťaže zaniká jeho právo na všetky výhry v súťaži.
2. Súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak
prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci vedome poskytuje svoje údaje
organizátorovi, a nie spoločnosti Facebook.
V Bratislave, dňa 10.1.2019

Za organizátora: __________________________________ CULTUS RUŽINOV, a. s.
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