PRAVIDLÁ SÚŤAŽE: „Fašiangová maska“

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“), e – mail:
cultus@cultusruzinov.sk, tel. kontakt: 02 / 4333 0260
Účelom súťaže je propagácia organizátora súťaže.

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; súťažiacim môže byť tiež fyzická osoba vo veku 16 až 18 rokov.(ďalej len
„súťažiaci“).

III.

Trvanie súťaže:
Súťaž trvá od 05.02.2021 do 21.02.2021.
Výsledky súťaže budú oznámené po skončení súťaže, teda dňa 23.02.2021, a to na webovej
stránke organizátora https://cultusruzinov.sk/blog, na Instagramovom účte organizátora ako
aj na Facebookovej stránke organizátora https://www.facebook.com/CultusRuzinov, kde sa
uvedie meno a priezvisko výhercu spolu so súťažnou fotografiou.

IV.

Zverejnenie pravidiel súťaže:
Tieto pravidlá súťaže budú zverejnené na Facebook stránke CULTUS Ružinov v udalosti
„Fašiangová maska“ ako aj na webe organizátora súťaže www.cultusruzinov.sk.

V.

Pravidlá súťaže:
1. Súťaž je určená pre všetkých obyvateľov SR, ktorí dovŕšili vek 16 rokov.
2. Súťažiaci vstupuje do súťaže v momente, kedy vykoná súťažné zadanie:
a) vlastnoručne si vyrobiť fašiangovú masku,
b) odfotografovať sa v súťažnej maske,
a) fotografiu spolu so svojím menom, uvedením na občianskom preukaze, zaslať na
e-mail cultus@cultusruzinov.sk do 21.02.2021 do 23:00. Zaslaním e-mailu dáva
zároveň súhlas so spracovaním osobných údajov.
3. Za oprávnenosť použitia a zverejnenia osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko
a vlastná podobizeň – vlastná fotografia v súťažnej maske v zmysle podmienok
určených týmito pravidlami zodpovedá v plnom rozsahu súťažiaci.

VI.

Výhra a určenie výhercov:
Výhrou v súťaži je kreatívna súprava.
Výhercami sa stávajú prví traja súťažiaci, ktorí budú vyžrebovaný zo všetkých zaslaných
súťažných fotografií.
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:
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1. Organizátor určil v súťaži celkom tri ceny.
2. Výhercami sa stávajú prví traja súťažiaci, ktorí budú vyžrebovaný zo všetkých
zaslaných súťažných fotografií, uvedených v čl. V.
3. Výhercov bude organizátor súťaže kontaktovať prostredníctvom e-mailu, medzi 10.00
hod. a 20.00 hod., dňa 24.2.2021.
4. O výhre bude výherca informovaný priamo na Facebook-u organizátora, kde budú
výsledky súťaže zverejnené. Organizátor zverejní údaje v rozsahu: meno, priezvisko
a podobizeň zachytenú na fotografii – súťažnom príspevku .
Následne si môže výherca výhru vyzdvihnúť v sídle organizátora v Dome kultúry
Ružinov, Ružinovská 28 v Bratislave. 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. 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.
7. 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:
1. Vyplnením a odovzdaním súťažného formulára do súťaže spolu s vyslovením súhlasu
so spracovaním a použitím osobných údajov udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas na
spracúvanie všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je
prevádzkovateľom Vašich osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie“).
Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať na účely realizácie súťaže, jej
propagácie a vyhodnotenia a na marketingové účely (a to prostredníctvom pošty resp.
iných poskytovateľov prepravných služieb ako aj prostredníctvom elektronických
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komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v
platnom znení). Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so
spracúvaním osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje
dobrovoľne na účely spracúvania osobných údajov stanovených organizátorom, a to na
účasť v súťaži, jej vyhodnotenie, propagácie súťaže a na marketingové účely
organizátora, a to na dobu na tieto účely nevyhnutne potrebnú. Na účely marketingu
udeľujete súhlas maximálne na dobu 4 rokov od udelenia súhlasu. Súťažiaci nemá
povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie jeho osobných údajov nie je zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou a taktiež nie je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná na
uzatvorenie zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných údajov súťažiacim na účely
účasti, realizácie a vyhodnotenia súťaže, sa však súťažiaci nebude môcť súťaže
zúčastniť. Súťažiaci môže súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou listu
doručeného na poštovú adresu organizátora alebo na elektronickou správou zaslanou na
e-mailovú adresu organizátora: cultus@cultusruzinov.sk (počas doby konania súťaže to
však má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže). Súťažiaci má ako dotknutá
osoba právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo na prenosnosť údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie
založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá
osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky. Organizátor má právo bezplatne zverejniť
osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a podobizeň súťažiaceho zachytenú na
súťažnej fotografii v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu)
a/alebo propagačných materiáloch organizátora, s čím súťažiaci odoslaním formulára
do súťaže výslovne súhlasí. Osobné údaje môže organizátor spracúvať aj
prostredníctvom iného subjektu – sprostredkovateľa, ktorý v súlade s pokynmi
organizátora ako prevádzkovateľa zabezpečuje marketingové služby pre
prevádzkovateľa. Ďalšími príjemcami osobných údajov budú osoby, ktoré zabezpečujú
pre organizátora ako prevádzkovateľa technické služby súvisiace s fungovaním a
prevádzkovaním súťaže, vrátane fungovania a prevádzkovania softwaru a ukladania dát
so súťažou spojených. Organizátor ako prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť Vaše
osobné údaje do tretích krajín (do krajín mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácií.
V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje súťažiaci všetkým
oprávneným subjektom aj súhlas na využívanie všetkých ním poskytnutých údajov
nemajúcich charakter osobného údaja.
2. Každý súťažiaci zodpovedá za to, že jeho súťažný formulár musí spĺňať nasledujúce
podmienky: ( i) nesmie porušovať ani nabádať na porušovanie akýchkoľvek právnych
predpisov, práv a/alebo právom chránených záujmov tretích osôb; (iii) nesmie
zachytávať, popisovať, odkazovať na a/alebo navádzať na činnosti akokoľvek
nebezpečné či ohrozujúce život a/alebo zdravie; (iv) musí byť v súlade s pravidlami
slušnosti, dobrého vkusu a dobrými mravmi a nesmú neoprávnene zasahovať do práv
ani právom chránených záujmov tretích osôb.
3. Súťažiaci ako autor fotografie zaslaním fotografie ako súťažného príspevku udeľuje
organizátorovi v súlade s § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon nevýhradnú,
bezodplatnú, vecne, územne a časovo neobmedzenú licenciu na použitie fotografie jeho
fotografie na sociálnych sieťach organizátora a webovej stránke organizátora.
Súťažiaci má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s ich účasťou v súťaži
ako aj v súvislosti s udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto pravidiel vrátane
nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych
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predpisov upravujúcich a definujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov,
ako aj ďalších právnych predpisov. Všetky potrebné práva, súhlasy a potvrdenia
súvisiace s účasťou v súťaži a udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto
pravidiel si musí súťažiaci získať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V
prípade, ak vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním (resp. nekonaním) v rámci
súťaže a/alebo v súvislosti s ňou porušil akékoľvek práva tretej osoby, najmä práva na
ochranu osobných údajov, autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie plne
zodpovedný, a ak organizátorovi a/alebo ktorémukoľvek spolupracujúcemu subjektu
a/alebo akejkoľvek tretej osobe v tejto súvislosti vznikne akákoľvek škoda a/alebo iná
ujma, zaväzuje sa ju súťažiaci v plnom rozsahu nahradiť.
4. Do súťaže nebudú zaradení alebo zo súťaže môžu byť vyradení súťažiaci, ktorých
formulár nebude čo i len okrajovo, či čiastočne spĺňať podmienky určené týmito
pravidlami a/alebo ktorí nespĺňajú podmienky pre účasť v súťaži. Organizátor si
zároveň vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť tých
súťažiacich, ktorých súťažný formulár by zaradením do súťaže alebo iným použitím,
najmä šírením, mohol ohroziť alebo porušiť organizátorovi a/alebo ktorémukoľvek
spolupracujúcemu subjektu uložené zákonné alebo zmluvné povinnosti alebo ktorých
šírenie by mohlo byť v rozpore so záujmami organizátora a/alebo ktoréhokoľvek zo
spolupracujúcich subjektov.
5. Do súťaže nebudú zaradení alebo z nej môžu byť vyradení najmä tí súťažiaci, ktorých
formulár nespĺňa podmienky stanovené týmito pravidlami.
6. Výherca udeľuje súhlas organizátorovi so zverejnením svojho mena a fotografií a
video-dokumentácie z procesu odovzdania a z iných aktivít spojených s touto súťažou
(pokiaľ boli vyhotovené) na internetovej stránke www.cultusruzinov.sk a sociálnej sieti
Facebook a s ich bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných
informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.
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
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.

4

