
Štatút sút'aže Krížovky a ešte iné pobavenie

Preambula
Tento štatút je jedinýmzáväzným dokumentom upravujúcim pľavidlá siťaže Krížovlql a ešte
iné pobavenie (ďalej ako ,,štatúť').

Clánok I.
Vyhlasovatel' a organ izátor sút'aže
Názov: Spolok sv. Vojtecha _ VoJTECH spol. s r. o.' redakcia Katolícke noviny
Sídlo: Radlinského 5,917 01 Trnava
lČo: lt+z+sql
(ďalej len vyhlasovateľ)

čHnok II.
Trvanie sút'aže
Súťaž trvá od 13 . 2. 2019 do 1 5. 3 . 2019 (ďalej |en ,,obdobie trvania súťaže")

ČHnok III.
Osoby opľávnené zúčastniť sa sút'aže

l. Súťaže sa môŽu zúčastniť všetci prispievatelia, ktorí pošlú správne vyriešené znenie
kľíŽoviek, hlavolamov a iných úloh.

2. Zo súťaŽe sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa a ich rodinní príslušníci' osoby
podieľajúce sa na činnostiach súvisiacich s touto súťažou, najmä s prípravou, so
spľacovaním a s vyhodnotením údajov pre účely súťaŽe.

3. Do súťaže sa môŽu zapojiť iba osoby staľšie ako 16 rokov.

Clánok IV.
Pľavidlá sút'aže

1. Y Katolíclcych novinácfr číslo 7120|9 bude uverejnená osemstľanová príloha Krížovlql
a ešte iné pobavenie.

2. Do súťaže bude zaľadenýkúdý pľispievatel', ktory nám do 15.3.2019 pošle do
redakcie Katolíclqlch novín poštou na adresu Redakcia Katolícke noviny, P. o. Box
276,8I0 00 Bratislava l, alebo mailom na adľesu tajnicka@katolickenoviny.sk aspoň
sedem správne vylúštených tajničiek a iných hlavolamov, uveľejnených v Katolíclqlch
novinách č.7l20I9. Zas|ané odpovede je potľebné označiť heslom Príloha _ kríŽovky.

3. Vyhlasovateľ si vyhľadzuje právo na Zmenu alebo zrušenie výhry.

4. Vyhlasovateľ nehĺadí účastníkom suťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti
s ich účasťou v súťaži' resp. s výhrou v súťaŽi.

čHnok V.
Žrebovanie, kontaktovanie qýheľcov a odovzdanie cien

1. Výhercovia siÍúe budú nríhodne vylosovaní zo všet[ých účastníkov, ktorí sa zapojili
do súťaže Krížovlql a ešte iné pobavenie,uverejnenej v Katolíclqlch novinóch č.
7l20l9 a poslali správne ľiešenia aspoň siedmich kĺížoviek a iných hlavolamov (ďalej
ako ,,ýhercovia sút'aže"). Žrebovanie sa uskutoční dňa 18. 3.2OI9.



2. Výherca súťaže bude o svojej výhľe oboznámený uverejnením svojho mena a obce
v KatolíclEch novinách ataktiež doporučeným listom s oznĺĺmením o výhľe.
Výheľcovia budú tieŽ zverejnení na webe www.katolickenoviny.sk.

3. Vyhlasovateľ súťaŽe nenesie Žiadnu zodpovednosť zavady pľedmetov výhier.

4. Vyhlasovateľ má právo výhru v súťaži výheľcovi suťaže neodovzdať alebo požadovať
jej vrátenie v pľípade, ak sa zistí, že výherca stf aže nesplnil podmienky súťaŽe alebo
všetky podmienky na odovzdanie výhľy alebo porušil niektoré z ustanovení tohto
štatútu.

5. Vecné ceny budú výhercom odoslané vyhlasovateľom alebo paľtneľmi
pľostľedníctvom kuľiérskej spoločnosti alebo poštou.

6. Ak výherca suťaže výhru odmietne, vzdásavýhry, výhľu si neprevezme, bude zo
súťaže vylúčený alebo mu z iného dôvodu nebude priznaný narok na výhľu v súlade s
týmto štatútom, jeho nárok na výhru týmto zaniká a na miesto výhercu stÍaže
nastupuje nahradník podľa poľadia' v akom bol nahľadník vyŽľebovaný. Na
náhĺadníka sa primerane uplatnia ustanovenia tohto štatútu týkajúce sa výheľcu
stÍaže.

Clánok VI.
výhry (ceny)

1. Výhry v súťaži sú nasledovné:

1. cena: Relaxačno-liečebný rodinný pobyt EXKLUZÍV v Kúpeľoch Nimnic apre 2
dospelých a2 deti,p|nápenzia, v hodnote 498 €.

2. cena: Minirura Masterchef, 60-minútový časovač, 38 litrov, infračervené vaľné
platne, čieľna, v hodnote l47,90 €.

3. cena: Servírovací vozíček Zimmerservice, kuchynský vozík' polička na víno,
granitová doska, hnedý, v hodnote l 16,90 €.

4. cena: Piknikový ruksak Halford, 4 osoby, príbor z ušľachtilej ocele 430, polyesteľ,
v hodnote 69,90 €.

5. cena: Kempovací stan Yukatana Cenote 4, oranžový, kupolový stan, 4 osoby,
polyester, v hodnote 37,90 €.

ó. cena: Záhradné svietidlo LED-Flower 20, v hodnote 34,90 €.

7. až9. cena: Hľiankovač TK2l-Bamboo, 870 w, bambus, v hodnote 40,90 €.

10. cena: Pľenosná kempovacia stolička Duľamaxx, rybiĺľska, 5009, 3 ks, v hodnote
32,97 €.

2. Namiesto ceny nie je možné poskytnúť peiažnialebo nepeňažnú náhľadu ani iné
plnenie. Výhra je neprenosná.

3. Vyhry zo siťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zékoĺač.
59512003 Z.z. o dani z príjmov v zneni neskorších pľedpisov (ďalej ako ,,ZDP").
Výhry, ktoých hodnota nepresahuje výšku 350 EUR, sú v súlade so ZDP oslobodené
od dane z pľíjmov.

Clánok VII.
Právo vyhlasovatel'a zmenit'štatút sút'ažnej hry alebo odvolat' sút'až

l. Vyhlasovateľ má právo zmeniť tento štatút.



2. Vyhlasovateľ má právo odvolat' stťaž, prípadne sút'až preložiť alebo zmeniť jej
trvanie.

3. Na účinnú anenu štatútu sút'ažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyäduje, aby
vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oznámením v Katolíclqlch
novinách a na webe www.katolickenoviny.sk.

Čtánoľ vm.
ochrana osobných údajov
Vyhlasovateľ spľacúva osobné údaje účastníkov sút'aže len na účely súťaŽe (kontaktovanie
v prípade vyhry' zverejnenie mena ýhercu v Katolíclĺych novinách a postupenie partnerom za
účelom doručenia vyhľy).

Účelom spracúvani a je realizácia sút'aže Krížovtql a iné pobavenie. Poskytllutie osobných
údajov dotknutou osobouje požiadavkou, ktoráje nevyhnutná pre účely identifikovania
ýhercu a odovzdania vyhry.

Právny základ spľacúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby podlä čl. 6 ods. 1

písm. a) všeobecného nariadenia o ochĺane údajov, $ 13 ods. 1 písm. a) zálkonaé. l8l20L8 Z.
z'Ptávny zikladýheľcov: $ 13 ods. 1 písm. b) a e) zitkonač. t8l20t8 Z. z.

osobné údaje sa spracovávajú maximálne v rozsahu: meno' pľiezvisko, e_mail, adresa
a telefonický kontakt.

Dotknutĺĺ osoba poskytuje osobné údaje dobrovol'ne za účelom účasti v súťaži. osobné údaje
ziskavavyhlasovateľ siťaŽe pľiamo od dotknutej osoby.

Vyhlasovateľje oprávnený spľacúvať a uchovávď osobné údaje súťažíacich po dobu trvania
sifaže, ako i po jej ukončení, akje to nevyhnutne na dosia}rnutie účelu spracúvania, najmä
doručenia predmetnej vyhľy.

osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktoľáje nevyhnutná vzlrl'adom k účelu ich
spľacovania. Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme,
ktorá umoäuje vašu identifikĺáciu najneskôr dovtedy' kým je Úo potľebné na naplnenie
účelu, na ktoý sa spracúvajú. Následne vyhlasovateľ zabezpeéíbezzbytočného odkladu
likvidĺíciu (vymazanie alebo anonymizovanie) vašich osobných údajov v anysle nariadenia
azitkona.

osobné údaje, kÍoré prevádzkovateľ ziskava a spracúva, nie sú predmetom prenosu do tretej
krajiny/mimo EU.

Riadne azitkonrrc spracúvanie osobných údajov dotknuých osôb je pľe pľevádzkovatelia
dôležité azabezpečenie ochĺany osobných údajov je jeho qýznamnou pľioritou. Pri
spracúvaní osobných údajov môže dotknuú osoba uplafuiť u pľevĺĺdzkovatel'a nasledujúce
pránal.

a) pľávo na infoľmácie o spľacúvaní osobných údajov fýkajúcich sa dotknutej osoby,
b) právo na prístup k osobným údajom qýkajúcím sa dotknutej osoby,
c) právo na opraw osobných údajov ýkajúcich sa dotknutej osoby,
d) právo naýmaz osobných údajov dkajúcich sa dotknutej osoby,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

0 právo namietď proti spľacúvaniu osobných údajov qikajúcich sa dotknutej osoby,
g) právo na prenos osobných údajov ýkajúcich sa dotknutej osoby,
h) právo odvolať kedykol'vek súhlas.



Uplatňovať svoje práva alebo klásť otazky ťýkajúce sa spracúvania osobných údajov môžete na
základe žiadosti zaslanej priamo vyhlasovatel'ovi a to využitím adresy uvedenej v článku II.
tohto štatufu súťaže, pľípadne na e_mailovej adrese: tajnicka@katolickenoviny.sk.

Ak sa dotknutĺ osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov u vyhlasovatel'a je
nezĺĺkonné, má právo podať st'ažnosť ĺta Úľad na ochranu osobných údajov (Fkaničná 12,820
07 Bratislava, statny.dozor@pdp. gov. sk)

ČHnok DĹ
Zäverečné ustanovenia

1. Tento štatút nadobúda platnosť dňom podpisu vyhlasovatel'a a účinnosť dňom
vyhlásenia sút'aže.

2. Ustanovenia tohto štatútu je možne jednostranne meniť a dopĺňať zo strany
vyhlasovateľa jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivázmena alebo
doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom podl'a bodu 1. tohto článku'

3. V prípade rozporu ustanovení tohto štafutu s a!ýmkol'vek ľeklamným, propagačným
alebo inýĺn materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením
vyhlasovatel'a vo všethých dchto prípadoch t''ýkajúcich sa sút'aže, majú vždy prednosť
ustanovenia tohto štatútu.

4. V pľípade alichkol'vek sporov alebo nejasností, ktoľé vyplývajiztejto súťaže alebo
ktoré vznikli v súvislosti s ňou,je vždy rozhodujúce konečné stanovisko
vyhlasovatel'a.

5' osoby zapájajírcesa do súťaže vyjadrujú svoj bezqihradný a bezpodmienečný súhlas
s obsahom tohto štafutu.

6. Vyhlasovateľ sút'aže nehĺadí sút'ažiacim äadne náklady, ktoľé im vzniknú v súvislosti
s ich účastbu v sút'aži.

7 . Na zaradenie do sút'aže ani na Úhru nie je právny náľok. Výhru z tejto sút'aže níe je
možné v zľrysle $ 845 záťĺronaé. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov súdne vymáhať ani žíadať inú protihodnotu alebo náhľadu finančnej alebo
neťrnančnej povahy. Výmena vyhry za akekol'vek peňažne alebo nepeňažné plnenie je
vylúčená. Výherca sút'aže nemôže právo na qýhru previesť na tretiu osobu.

8. Vyhlasovateľ si vybľadzuje právo tuto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť
bez vyhlásenia ýheľcu alebo odovzdania ceny'

Dňa 5. februara 2019

ka(
riaditeľ SSV


