PODMIENKY A PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Ako sa volajú budovy predstavené na webstránke www.novyruzinov.sk - Hogy hívják a
www.novyruzinov.sk oldalon bemutatott épületeket?“
1.

Organizátor
Organizátorom súťaže s názvom „Ako sa volajú budovy predstavené na webstránke www.novyruzinov.sk
- Hogy hívják a www.novyruzinov.sk oldalon bemutatott épületeket?“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť
Pravé krídlo, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, IČO: 50 941 615, DIČ:
2120542028, IČ DPH: SK2120542028, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 125271/B (ďalej len „Organizátor“).

2.

Termín konania Súťaže
2.1 Súťaž bude prebiehať v termíne od 15.02.2021 (0.00.00 hod. SEČ) do 15.04.2021 (23.59.59 hod.
SEČ) (ďalej len „Termín konania Súťaže“), pričom žrebovanie prebehne a výsledok Súťaže budú
vyhlásené dňa 20.04.2021. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť dĺžku Súťaže podľa svojej
úvahy, a to najmä Súťaž primerane predlžiť alebo skrátiť počas konania Súťaže.
2.2

3.

Po uplynutí doby trvania Súťaže sa všetky propagačné materiály vzťahujúce sa k Súťaži stávajú
neplatnými a Organizátor Súťaže nebude zodpovedný a nebudú mu vyplývať žiadne ďalšie
povinnosti vzťahujúce sa k Súťaži.

Účasť na Súťaži
3.1 Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá v čase začatia Súťaže je žiakom/žiačkou
(i)
posledného ročníka základnej školy,
(ii)
strednej školy alebo odborného učilištia
zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (osoby mladšie ako 18 rokov
sa môžu zúčastniť̌ Súťaže iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) (ďalej len „Účastník“).
3.2

Účastníci Súťaže sa zaväzujú rešpektovať platné pravidlá Súťaže uvedené v tomto článku a článku
4. tohto dokumentu (ďalej len „Pravidlá Súťaže“). Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v
Súťaži, alebo osoby, ktoré jednajú v rozpore s Pravidlami Súťaže nebudú do Súťaže zaradené.

3.3

Do Súťaže je možné zapojiť sa splnením nasledovných dvoch podmienok:
3.3.1

zaslaním správnej odpovede na emailovú adresu office@novyruzinov.sk na otázku:
„Ako sa volajú jednotlivé budovy projektu Nový Ružinov Radosť žiť odprezentované na
webstránke www.novyruzinov.sk?“ a

3.3.2

zaslaním scanu podpísaného súhlasu podľa vzoru uvedeného v týchto Pravidlách
Súťaže.

Organizátor nebude prihliadať na Účastníkov, ktorí nesplnia Pravidlá Súťaže.
3.4

Súťažiaci bude zo Súťaže vylúčený v prípade, že Organizátor zistí, alebo bude mať podozrenie, že
Účastník konal podvodne, alebo akýmkoľvek nekalým spôsobom ovplyvňoval výsledky
žrebovania. Účasťou v Súťaži Účastník súhlasí s nasledujúcimi Pravidlami Súťaže.

3.5

Ak sa do Súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti

na Súťaži v zmysle Podmienok Súťaže, výhru nezíska žiadna osoba.
3.6

4.

5.

Do žrebovania budú zaradení všetci Účastníci spĺňajúci podmienky uvedené v tomto článku tohto
dokumentu.

Pravidlá Súťaže
4.1 Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia o udelení alebo neudelení výhry a taktiež
si vyhradzuje právo vyradiť akéhokoľvek Účastníka zo Súťaže. Takéto rozhodnutia sú konečné a
nie je možné sa proti nim odvolať.
4.2

V prípade nesplnenia Podmienok Súťaže a vylúčení výhercu zo Súťaže alebo neprevzatím výhry
výhercom prepadá neprevzatá výhra bez náhrady v prospech Organizátora Súťaže. Organizátor
nezodpovedá za škodu spôsobenú iným ako riadnym užívaním výhry.

4.3

V prípade sporu o platnosť nároku na výhru je rozhodnutie Organizátora Súťaže konečným
rozhodnutím.

4.4

Pre vylúčenie pochybností zároveň platia tieto pravidlá:
výhru nie je možné vyplácať v hotovosti,
v prípade smrti výhercu prechádza právo čerpať výhru na jeho dedičov (právnych nástupcov),
výhra nie je prevoditeľná (bez súhlasu Organizátora).

Výhra v Súťaži
5.1 Výhrou v Súťaži je jednodňový výlet v meste Bratislava, ktorý zahŕňa odborné predstavenie
spoločnosti Organizátora, predstavenie projektu Organizátora s názvom „Nový Ružinov Radosť
žiť“. Pre výhercu bude zabezpečený obed a spiatočná cesta do Bratislavy. Výlet sa uskutoční
v sprievode povereného zamestnanca/ov Organizátora a na základe písomného súhlasu zákonného
zástupcu výhercu, pokiaľ má výherca menej ako 18 rokov.
5.2

Výhru nie je možné zameniť za iný tovar alebo službu. Rovnako nie je možné reklamovať predmet
výhry.

6.

Neudelenie výhry
V prípade nesplnenia podmienok, alebo porušenia Pravidiel Súťaže má Organizátor právo výhru
Účastníkovi neudeliť. Toto rozhodnutie Organizátora nie je možné zmeniť ani sa proti nemu odvolať.

7.

Vyhlásenie výsledkov Súťaže
7.1 Jeden Účastník Súťaže bude vyžrebovaný z osudia zástupcom Organizátora. Žrebovať sa bude za
prítomnosti poroty, ktorá bude zložená zo zástupcov Organizátora.
7.2

Organizátor bude priamo kontaktovať výhercu prostredníctvom e-mailu na e-mailový kontakt, a to
v deň žrebovania. Výherca (zákonný zástupca) bude vyzvaný k zaslaniu kontaktných údajov
prostredníctvom e-mailu.

7.3

Organizátor nenesie zodpovednosť za nedoručenie e-mailu s informáciou o výhre, alebo odpovedí
zo strany Účastníka (výhercu).

7.4

Výherca si nemôže nárokovať inú výhru, alebo si nárokovať finančné, alebo iné protiplnenie, ktoré

by zodpovedalo hodnote výhry.
7.5

Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou, ani nie je možné nárokovať si ju v alternatívnej
podobe.

8.

Dane
8.1 Organizátor Súťaže upozorňuje Účastníkov Súťaže, že peňažné i nepeňažné výhry nad 350,- EUR
sú predmetom dane z príjmov v zmysle platného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších právnych predpisov a odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č.
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších právnych predpisov. Výhry v hodnote do
350,- EUR sú od dane oslobodené. Daňové a odvodové povinnosti je povinný v zmysle platných
právnych predpisov vysporiadať výherca. Organizátor je povinný hodnotu výhry prevyšujúcu 350,EUR oznámiť výhercovi.

9.

Odovzdanie výhry
9.1 Výhercovi bude poskytnutá výhra a teda ním môže byť uplatnená v lehote do troch (3) mesiacov
odo dňa vyhlásenia výsledkov Súťaže na základe vzájomnej dohody výhercu (pokiaľ je výherca
mladší ako 18 rokov tak vzájomnej dohody zákonného zástupcu výhercu a Organizátora) a
Organizátora. Pokiaľ poskytnutie a uplatnenie výhry nebude možné v lehote uvedenej v prvej vete
tohto článku tohto dokumentu kvôli pandemickým opatreniam v súvislosti s vírusom COVID-19,
táto lehota bude predĺžená o ďalšie tri (3) mesiace a to aj opakovane.

10. Ďalšie podmienky
10.1 Organizátor Súťaže nezodpovedá za neprevzatie/ neuplatnenie výhry výhercom, s výnimkou
dôvodov na strane Organizátora Súťaže.
10.2 Organizátor Súťaže nehradí Účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti
s ich účasťou v Súťaži.
11. Súhlas so spracovaním osobných údajov
11.1 Prevádzkovateľom a osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov Účastníkov v rámci
Súťaže je Organizátor.
11.2 Účastník Súťaže zapojením sa do Súťaže udeľuje svoj súhlas s Pravidlami Súťaže a zároveň pre
platnú účasť v Súťaži udeľuje Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich
osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne
číslo a e-mailová adresa (podľa vzoru súhlasu uvedeného v týchto Pravidlách Súťaže). Účelom
tohto spracúvania je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenia Súťaže v súlade s Pravidlami Súťaže
(napr. nadviazanie kontaktu, realizácia Súťaže, odovzdanie výhry výhercovi Súťaže).
11.3 Bez udelenia súhlasu podľa týchto Pravidiel Súťaže nie je možná účasť v Súťaži.
11.4 Udelenie súhlasu Účastníka na spracúvanie jeho osobných údajov podľa týchto Pravidiel Súťaže je
dobrovoľné.
11.5 Súhlas udelený podľa týchto Pravidiel Súťaže je možné kedykoľvek písomne odvolať
prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného na adresu sídla Organizátora Súťaže alebo
na e-mailovú adresu Organizátora: office@novyruzinov.sk. V prípade, ak Účastník odvolá svoj
súhlas udelený v súlade s bodom 11.2. a/alebo 11.3 týchto Pravidiel Súťaže, udelený na účely

organizovania Súťaže; jeho účasť v Súťaži nie je ďalej možná. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním.
11.6 Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracúvaním osobných údajov,
ako aj po zániku účelu, na ktorý boli osobné údaje spracúvané, boli tieto bez potreby ďalšieho
oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, ak
povinnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva z osobitných právnych predpisov.
11.7 Osobné údaje spracúvané v rámci Súťaže budú poskytnuté Organizátorovi a nasledovným
príjemcom, a to právni, ekonomickí, obchodní, daňoví a iní poradcovia, obchodní partneri a osoby
spolupracujúce na realizácii a predaji projektu Organizátora pod marketingovým označením „Nový
Ružinov Radosť žiť!“ a/alebo „Nový Ružinov – II. etapa“ alebo osoby ovládané a osoby ovládajúce
vo vzťahu k Organizátorovi.
11.8 Na základe žiadosti Účastníka ako dotknutej osoby a za predpokladu dodržania požiadaviek
stanovených Nariadením 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 len
„Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len „Zákon“), Organizátor informuje túto osobu, či spracúva jej osobné údaje, a
ak áno, tak ktoré jej osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek
stanovených Nariadením a Zákonom má dotknutá osoba právo vyžadovať od Organizátora:
potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od
dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných
informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie
a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo byť informovaný
o spracúvaní“); spoločnosť je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny
poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo na
opravu“);
výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v Nariadení alebo
Zákone; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala
alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na
spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala
osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné
údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);
obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených
v Nariadení a Zákone; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že spoločnosť o nej spracúva
nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich
opravy („právo na obmedzenie“);
získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti v štruktúrovanom,
bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto
osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené
podmienky uvedené v Nariadení a Zákone („právo na prenosnosť“);
namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov,
ktoré sa jej týkajú a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť
alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo

-

-

základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov,
vrátanie namietania proti profilovaniu; namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie
proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči
spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane
profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú
alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak Nariadenie a Zákon neustanovujú inak
(„automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);
kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený spoločnosti s účinkami
od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);

Na tieto účely môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať Organizátora na adrese sídla
Organizátora alebo na e-mailovej adrese Organizátora: office@novyruzinov.sk. Organizátor
vyrieši žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt
stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Zároveň informácie o spracúvaní
osobných údajov Účastník nájde aj na webovej stránke Organizátora www.novyruzinov.sk.
11.9 Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220,
telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421 2 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
najmä v prípade podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov.
11.10
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle
Nariadenia a Zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle Nariadenia a
Zákona, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.
12. Vylúčenie zodpovednosti/zmena podmienok
12.1 Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek zmeniť, či bez náhrady ukončiť, a to z dôvodu
hodného osobitného zreteľa (napr. vyššia moc, technické problémy). Organizátor si vyhradzuje v
prípade nutnosti meniť a jednostranne upravovať Pravidlá Súťaže počas jej trvania.
12.2 V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so Súťažou môžu Účastníci Súťaže kontaktovať
Organizátora na e-mailovej adrese: office@novyruzinov.sk.
V Bratislave, dňa 12.02.2021

Súhlas účastníka ako dotknutej osoby (zákonného zástupcu účastníka v prípade, ak má účastník
súťaže menej ako 18 rokov) so spracúvaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon)
a 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
len „Nariadenie“)

1

Všeobecné
Tento súhlas účastníka ako dotknutej osoby (zákonného zástupcu účastníka v prípade, ak má účastník
menej ako 18 rokov) so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „Súhlas“) sa riadi Nariadením a
Zákonom.

2

Kto spracúva osobné údaje
Osobné údaje spracúva spoločnosť Pravé krídlo, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02
Bratislava, IČO: 50 941 615, DIČ: 2120542028, IČ DPH: SK2120542028, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 125271/B (ďalej len „Organizátor“). Organizátor je
prevádzkovateľom, ktorý určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov účastníkov (zákonných
zástupcov účastníkov v prípade, ak má účastník menej ako 18 rokov) ako dotknutých osôb.

3

Právo odvolať Súhlas
Udelenie Súhlasu je dobrovoľné. Súhlas môže účastník (zákonný zástupca účastníka) kedykoľvek
odvolať oznámením o odvolaní Súhlasu, a to takou formou, akou účastník (zákonný zástupca účastníka)
Súhlas udelil. Odvolaním alebo neudelením Súhlasu nie je možná účasť účastníka v súťaži Organizátora
s názvom „Ako sa volajú budovy predstavené na webstránke www.novyruzinov.sk - Hogy hívják a
www.novyruzinov.sk oldalon bemutatott épületeket?“ (ďalej len „Súťaž“).

4

Aké osobné údaje alebo druhy osobných údajov Organizátor spracúva
Ak v časti Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. tohto Súhlasu bude účastník (zákonný zástupca
účastníka v prípade, ak má účastník menej ako 18 rokov) súhlasiť so spracúvaním osobných údajov,
Organizátor bude o účastníkovi (zákonnom zástupcovi účastníka) spracúvať osobné údaje, ktoré mu
účastník (zákonný zástupca účastníka) poskytne nižšie a zároveň ich spracúvanie bude nevyhnutné na
príslušný účel:
Meno a priezvisko žiaka/ žiačky:
Meno a priezvisko zákonného
zástupcu žiaka/ žiačky (vypĺňa sa
v prípade ak má žiak/ žiačka
menej ako 18 rokov):
Dátum narodenia žiaka/ žiačky:
Adresa trvalého alebo prechodné
bydliska žiaka/ žiačky:
Telefónne číslo žiaka/ žiačky:
Telefónne číslo zákonného
zástupcu žiaka/ žiačky (vypĺňa sa
v prípade ak má žiak/ žiačka
menej ako 18 rokov):
E-mailová adresa žiaka/ žiačky:
E-mailová adresa zákonného
zástupcu žiaka/ žiačky (vypĺňa sa
v prípade ak má žiak/ žiačka

menej ako 18 rokov):

5

Účel spracovania osobných údajov
Účelom tohto spracúvania osobných údajov je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenia Súťaže v súlade
s pravidlami Súťaže (napr. nadviazanie kontaktu, realizácia Súťaže, odovzdanie výhry výhercovi Súťaže).
ŽELANÚ ALTERNATÍVU OZNAČTE PODČIARKNUTÍM ALEBO NEŽELANÚ
ALTERNATÍVU PREŠKRTNITE.

5.1 SÚHLASÍM/NESÚHLASÍM

so spracúvaním svojich osobných údajov Organizátorom
a nasledovnými príjemcami, a to právni, ekonomickí, obchodní, daňoví a iní poradcovia, obchodní
partneri a osoby spolupracujúce na realizácii a predaji projektu Organizátora pod marketingovým
označením „Nový Ružinov Radosť žiť!“ a/alebo „Nový Ružinov – II. etapa“ alebo osobami ovládanými
a osobami ovládajúcimi vo vzťahu k Organizátorovi v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa
trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom zabezpečenia organizácie a vyhodnotenia
Súťaže v súlade s pravidlami Súťaže (napr. nadviazanie kontaktu, realizácia Súťaže, odovzdanie výhry
výhercovi Súťaže).

6

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
Organizátor nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov účastníka
ako dotknutej osoby, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

7

Prenos osobných údajov do tretích krajín
Organizátor nebude prenášať osobné údaje účastníka (zákonného zástupcu účastníka) do tretích krajín.

8

Doba trvania Súhlasu
Tento Súhlas je udelený na dobu 1 roka odo dňa jeho udelenia.
Účastník (zákonný zástupca účastníka) súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho Súhlasu so
spracúvaním osobných údajov, ako aj po zániku účelu, na ktorý boli osobné údaje spracúvané, boli tieto
bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne
zlikvidované, ak povinnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva z osobitných právnych predpisov.
Dátum:

______________________

Meno a priezvisko žiaka/ žiačky:

______________________
Podpis:

Dátum:

______________________

Meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka/
žiačky, v prípade ak má žiak/ žiačka menej ako
18 rokov:
______________________
Podpis:

______________________

______________________

