Štatút súťaže Kapela Ružinova 2019
I. Organizátor súťaže
1. Organizátorom súťaže je spoločnosť CULTUS Ružinov a.s., so sídlom Ružinovská 28, 820
09 Bratislava, IČO: 35 874 686 (ďalej len „usporiadateľ“), ktorá organizuje súťaž kapiel
v Ružinove. Víťazi súťaže budú vyhodnotený v zmysle tohto štatútu.
2. Zabezpečenie a administráciu cien realizuje spoločnosť CULTUS Ružinov a.s. so sídlom
Ružinovská 28, 820 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 35874686, zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel :Sa, vložka č.3262/B.
3. Organizátor vyhlasuje verejnú súťaž podľa ust. § 847 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník, pričom presné vymedzenie predmetu súťaže a lehoty súťaže, výšku cien
ako aj ostatné podmienky súťaže určuje organizátor v tomto štatúte.
4. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky, v mestskej časti Bratislava-Ružinov.
II. Trvanie súťaže
Súťaž prebieha do 01.06.2019.
III. Účastníci Súťaže
1. Do súťaže sa môžu zapojiť fyzické osoby, ktoré dosiahli 15. rok života. V prípade, keď
je spôsobilosť účastníka súťaže k právnym úkonom obmedzená, vyžaduje sa súhlas
jeho právneho zástupcu. K účasti nie sú oprávnené osoby, ktoré sa podieľali na vzniku
a uskutočnení tejto súťaže, rovnako ako zamestnanci organizátora a ich rodinní
príslušníci. Okrem toho si organizátor vyhradzuje právo po uvážení zo súťaže vyradiť
osoby, ak k tomu existujú oprávnené dôvody, napríklad
a.
b.
d.

pri porušení týchto podmienok účasti,
pri manipuláciách, ktoré majú za cieľ zvýšiť šance na výhru alebo dosiahnuť iné
porovnateľné výhody,
pri uvedení chybných nesprávnych či klamlivých údajov pri registrácii alebo v súvislosti
s dodávaním skladby.

IV. Prihlásenie do súťaže

3. Podmienkou zaradenia piesne do súťaže je, že aspoň jeden člen kapely, alebo autor
hudby, alebo autor textu má trvalý pobyt v Ružinove, alebo kapela skúša v Ružinove.
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2. Do súťaže sa prihlasujú spoločne autor textu, autor hudby a interpret piesne.
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1. Súťažiaci sa môžu prihlásiť do súťaže elektronickou formou, a to zaslaním dvoch
skladieb a online prihlášky, ktorú nájdu na www.cultusruzinov.sk. Termín posielania
nahrávok je určený do 19.5.2019. Organizátor následne súťažiacemu potvrdí prijatie
online prihlášky. Na online prihlášky doručené po uvedenom termíne nebude
organizátor prihliadať.

4. Do súťaže budú zaradené len piesne prezentované v slovenskom jazyku.
5. Hudba aj text piesne musia byť pôvodné a nie prevzaté, teda piesne nemôžu byť vo
forme cover verzie alebo prerobenej pôvodnej verzie textu od iného interpreta.
V. Autorské a osobnostné práva
1. Účasťou v súťaži udeľuje účastník súťaže organizátorovi súhlas na použitie
autorského diela, ktorý je časovo neobmedzený, a to pre potreby tejto súťaže,
propagácie usporiadateľa a tiež mestskej časti Bratislava-Ružinov. Toto právo zahŕňa
možnosť zverejňovania, rozmnožovania, zobrazovania a distribúcie za účelom
vlastnej reklamy a propagácie. Toto sa deje výlučne v súvislosti so súťažou - vrátane
následnej komunikácie, na ktorej sa účastník súťaže podieľal.
Všetky iné komerčné použitia budú vyžadovať písomný súhlas účastníka súťaže.
2. Svojou účasťou potvrdzuje účastník súťaže, že je autorom zaslanej skladby, a tým
pádom disponuje neobmedzene autorským právom na túto skladbu. Účastník súťaže
ďalej potvrdzuje, že skladby, ktoré poskytol do súťaže sa nevzťahujú práva tretích
osôb. Pre nároky tretích strán vyplývajúcich z použitia prihlásenej skladby, nesie
zodpovednosť autor skladby.
3. Účastník súťaže sa zaručuje, že obsah zaslaných skladieb nie je v rozpore s platnými
zakazujúcimi normami, predovšetkým s predpismi o šírení detskej pornografie.
Príspevky, ktorých predmetom je porušovanie zákona, propagácia násilia,
pornografia, rasizmus, či iný nevhodný obsah, alebo ktoré majú za cieľ manipuláciu
súťaže, budú organizátorom nezverejnené a vylúčené zo súťaže.
4. Vecné ceny alebo poukazy, ktoré usporiadateľ vypísal v časti „Ceny“, nie je možné
vyplatiť v hotovosti a ich výmena je vylúčená. Prenos cien na tretie osoby nie je možný.
5. Zaslaním skladby a prihlášky súhlasí účastník súťaže s podmienkami účasti.
VI. Porota, výhra a určenie výhercov
1. Do finálového kola postupuje 5 kapiel, a to na základe výberu odbornej poroty.
2. Postupujúca kapela bude o postupe do finálového kola informovaná bezodkladne po
jej výbere.
3. Každá kapela zahrá vo finálovom kole, ktoré sa uskutoční dňa 01.06.2019, koncert v
trvaní 30 min.
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5. Počas finálového kola bude o víťazovi súťaže hlasovať odborná porota, ktorá určí
kapelu umiestnenú na prvom mieste, druhom mieste a treťom mieste.
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4. Finálové poradie kapiel bude losované.
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6. Súťaž bude mať aj takzvaného diváckeho víťaza, o ktorom rozhodnú hlasovaním
diváci. Každý divák bude mať 1 hlas.
.
7. Výsledky súťaže zverejní organizátor na záver finálového kola, a to po odprezentovaní
všetkých súťažiacich kapiel.
VII. Termín konania súťaže
1. Finálové kolo sa uskutoční dňa 1.6.2019 o 16.00 hod. v Amfiteátri pri Štrkoveckom
jazere v Bratislave.
2. Výber finalistov sa uskutoční 22. mája 2019.
Ak sa výherca neprihlási do 14 dní od oznámenia výhry, prepadá jeho nárok na cenu a
usporiadateľ súťaže môže určiť náhradného výhercu.

VIII. Ceny
1. Týmto organizátor ustanovuje:
1. cenu: hotovosť vo výške 500 €, mediálnu podporu v rádiu VIVA a možnosť zahrať
si na partnerskom festivale v Srbsku,
2. cenu: hotovosť vo výške 300 €,
3. cenu: hotovosť vo výške 200 €.
a cenu diváka: nákupná poukážka do nákupného centra Avion vo výške 200 €.
IX. Osobitné ustanovenia
1. Výhry v tejto Súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej
podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky,
ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na
nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom.
2. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na
právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi
alebo opatrovníkovi.
3. Otázky k súťaži posielajte na: cultus@cultusruzinov.sk
X. Osobné údaje

1. Identifikačné a kontaktné údaje:
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Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona
č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
„nariadenie“).

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je obchodná spoločnosť
CULTUS Ružinov, a.s., Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 35 874 686.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:
JUDr. Jana Jakubkovič, gdpr@cultusruzinov.sk
2. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
Účelom spracúvania osobných údajov je: zabezpečenie účasti v súťaži na základe
dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas zaslaním
prihlášky do súťaže, ktorá má status súhlasu.
Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa
§13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
3. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa,
alebo tretej strany sa nevykonáva.
4. Identifikácia spracúvaných osobných údajov osôb
Osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: súťažiaci.
Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, emailová
adresa, výhra.
5. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie
a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným
partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané
záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:
a) Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm.
c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
b) Zmluvný partner (na základe zmluvy) - § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
c) So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje
poskytnuté ďalším príjemcom.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
7. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby.
8. Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu.
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10. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,
ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie,
alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu
osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho
rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo
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9. Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom
založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ
spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo
kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred
jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu:
gdpr@cultusruzinov.sk , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.
XI. Záverečné ustanovenia
1. Zaslaním skladby a prihlášky súhlasí účastník súťaže s podmienkami účasti.
2. Ak je ustanovenie týchto podmienok účasti úplne alebo čiastočne neúčinné, platnosť
týchto podmienok účasti nebude ovplyvnená. Namiesto neúčinného ustanovenia sa
uplatňuje právne prípustné ustanovenie, ktoré najviac približuje význam a účel
vyjadrený v neplatnom ustanovení. To isté platí aj v prípade existencie medzery v
týchto podmienkach účasti.
3. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v súťaži.
4. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmto
štatútom súťaže.
5. Organizátor môže odvolať súťaž len zo závažných dôvodov, o odvolaní súťaže bude
verejnosť informovaná rovnakými prostriedkami akými bola vyhlásená.
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V Bratislave, dňa 29.04.2019
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