
Štatĺt sút'aže Sút'ažntú krížovka

Pľeambula
Tento štatút je jediným zéntizným dokumentom upľavujúcim pravidlá súťaže Súťažĺui
kr ížovka (ďalej ako,$tatút").

ČHnok I.
Vyhlasovatel' a oľgantzátor sút'aže
Názov: Spolok sv' Vojtecha _ VoJTECH spol. s ľ. o.' redakcia Katolícke noviľty
Sídlo: Radlinského 5,9I7 01 Trnava
rČo: 31434541
(däej len vyhlasovatel)

ČHnokIL
Tľvanie sút'aže
sút'až trvá od 2. 7. 2019 do 16. 9' za1-9 (ďalej len,'obdobie trvania súťaže")

ČIánok flĹ
osoby opľávnenó zúčastnito sa na súťaž

1. Na súťaži sa môžu zučastniť všetci prispievatelia, kĺoľí pošlú spľávne vyriešené znenie
súťažných kľížoviek spolu s podpísanými súťažnými kupónmi, resp' ich skenom.

2. Zo stťaž'e sú vylúčení zamestnanci vyhlasovatel'a a ich rodinní príslušníci, osoby
podíelajúce sa na činnostiach súvisiacich s touto súťažou, najmä s prípravou, so
spracovaním a s vyhodnotením údajov pre účely sút'aže.

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

čláĺon ľv.
Pľavidlá sút'aže

1. sút'až prebieha v období od2.7,20|9 do 16. g.20t9

2. súťažľ'á laížovka bude uverejnená v Katolíckych novinách (dbĺej v KN) ľaz mesačne
a to v KN27,31a35.

3. Do súťaže bude zaľadený každý prispievateľ, ktoý pošle do ľedakcie Katolíclcycll
novín poštou na adľesu Redakcia Katolícke noviny, P. o. BoX 276,810 00 Bratislava
1, alebo mailom na adresu tajnicka@katolickenoviny'sk znenie všet\ých troch správne
vylúštených kľížoviek spolu s podpísan1ými súťažnými kupónminaraz. Súťažný kupón
je súčasťou krížovky. Znenlatajničiek musia byť doručené do redakcie Ki/najneskôr
do 16.9.2A19.

4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje pľávo na zmenu alebo zrušenie vyhľy.

5. Vyhlasovatel'nehradí účastníkom siťažežiadne náklady, ktoľé im vzniknú v súvislosti
s ich účastbu v súťaži, resp. s vyhľou v sút'aži.

Čbnok V.
Žľebovanieo kontaktovanie výheľcov a odovzdanie cien

1. Výheľcovia siťažebudúdňa 18.9.2019 náhodnevylosovanízovšetkýchúčastníkov,
ktorí sa zapojili do súťaŽe Súťažná krížovlra a poslali správne ľiešenia krížoviek spolu
s kupónmi (däej aka ,,ýĺrcľaovia súťcže")'
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2. Výhercovia sút'aže budú o svojej Úhre oboznámení uverejnením svojho mena a obce
v KM39 a taktiež doporučeným listom s oznámením o výhre. Výhercovia budú tiež
uveľejnení na webe www.katolickenoviny. sk.

3. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť zavady predmetov ýhier.
4. Vyhlasovateľ má právo \ďhÍu v súťaži rnýhercovi sút'aže neodovzdať alebo požadovať

jej vrátenie v pľípade, ak sa zistí, že qýherca súťaže nesplnilpodmienky sút'aže alebo
všetktrl po'dnrilenky na odovedanie výbĺyale.bo porušil nielÍore z ustanoveĺí tohto
štatutu.

ČHnok vl.
Výhľy (ceny)

1. Výhľy v súťaži sú nasledovné:

]. cena: Víkendový liečebný pobyt s plnou penziou v Kúpele Lúčky a. s. pre 2 osoby
v hodnote 329 € z www'zlavadna.sk

2. cena: Víkendoqý pobyt Apartmán Vel'ká Lomnica pre 2 osoby a2 deti v hodnote
180 € z www.levy.sk

3. cena: Daĺčekoqý kupón v hodnote 58 € na nákup qýživových produktov z e_shopu
www.barnys.sk

4. cena: Kniha Alessandra Manzoniho Snúbenci z vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha
v hodnote 35 €

5. cena: Kni-haMantrelaFeĺnanda $ilĺluFatĺmské tqi'oĺnsno zvydav'atel?stva $polku
sv. Vojtecha v hodnote 19,90 €

2' Namiesto ceny nie je možné poslqrtnúť peňažnú alebo nepeňažnú náhĺadu ani iné
plnenie. Výhľa je nepľenosná.

3. Výhry zo s'úťaže sú predmetom dane z priimov fyzicQých osôb v zmysle zélkonač.
595DaB Z. z. o danl zprrjmov v zneni neskorších predpisov (ďalej ako ,,ZDP").
výhry' ktorých hodnota nepresahuje ýšku 350 EUR, sú v súlade so ZDP oslobodené
od dane z príjmov.

čHnok VIL
Pľávo lyhlasovate|'a zmenit' štatút sút'ažnej h ry alebo odvolat' súťaž

1. Vyhlasovateľ má pľávo zmeniť tento štatút.

2' Vyhlasovateľ má právo odvolať silťú,prípadne sitažpreložiť alebo zmeniť jej
trvanie.

3. Naúčí'nnúzmefitĺ štatttusďažnej hry atebo odvolania sút'aže savt'aduje' aby
vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zĺnene alebo odvolaní ozrámením v Katoĺícĺqlch
novinách a na webe www.katolickenoviny.sk.

čHnolĺ vlil.
ochľana osobných údajov
Výhĺasovateľ spracúva osotné úďaje účasfuíkov siiťňeĺen na úče_ĺy stiťaže (kontaĺ<tovaníe
v prípade výhry' zverejnenie mena ýhercu v Katolíckycll novinóch a postúpenie partnerom za
účelom doručenia vyhry).
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Účelom spracúvania je realizérciasiťažrc Súťažnó tcľížovka. Poskytnutie osobných údajov
dotknutou osobou je požiadavkou, ktoľá je nevyhnutná pre účely identifikovania qýhercu a
odovzdania vyt|ľy.

Pľávny zĺklad spľacúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby poď'a č1. 6 ods. 1

písm. a)všeobecnéhonariadeniaoochĺaneúdajov, $ 13 ods. 1písm. a)zékonač.18l20I8Z.
z. Právny zéÄ<ladýheľcov: $ 13 ods. 1 písm. b) a e) zátkonač. t8ĺ2018 Z. z.

osobne údaje sa spracovávajú maximálne v ľozsahu: meno' priezvísko, e_mail, adľesa
a telefonic(ý kontakt.

Dotknutá osoba poskyfuje osobné údaje dobrovol'ne za účelom účasti v sút'aži. osobné údaje
získava vyhlasovateľ súťaže priamo od dotknutej osoby.

Vyhlasovateľje opľávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje súťažiacich po dobu trvanía
sút'aže, ako i po jej ukončení, akje to nevyhnutné na dosíahnutie účelu spracúvania,najmťi
doručenia predmetnej Úhry.
osobne údaje budú spracovávané iba po dobu, ktoráje nevyhnutná vzhl'adom na účel ich
spraeovania. .Spľ'asúvaĺé osobné {@ie sa uehovávajú v nevyhnufi'lonr rozsahua v-o f,onng
ktorá umožňuje vašu identiÍikáciu najneskôľ dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie
účelu, na ktoý sa spracúvajú. Následne vyhlasovateľ zabezpeéibezzbytočného odkladu
likviúĺciu (vymazanie alebo anonymizovanie) vašich osobných údajov v zmysle nariadenia
azäkona.

osobne údaje,'ktoľé-prwádzkwatel'získava a spraeúva, ĺie su predmetom pľ'eĺrosudo tľeŕej
kľajiny/mimo EU.

Riadne azétkome spracúvanie osobných údajov dotknudch osôb je pre prevádzkovatelia
dôleŽite azabezpečenie ochĺany osobných údajov je jeho qýznamnou pľioritou. Pľi
spracúvaní osobných údajov môže dotknuta osoba uplatniť u prevádzkovatelä nasledujúce
práva:

a) právo na informácie o spracúvaní osobných údajov dkajúcich sa dotknutej osoby,
b) právo na prístup k osobným údajom dkajúcim sa dotknutej osoby,
c) pľávo na opraw osobných údajov dkajúcich sa dotknutej osoby,
d) právo navýmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
e) právo aa gbmedzenie spracúvania osobných údajov,
0 právo namietať pľoti spracúvaniu osobných údajov dkajúcich sa dotknutej osoby,
g) pľávo na pľenos osobných údajov ýkajúcich sa dotknutej osoby,
h) právo odvolať kedykoltek súhlas.

Up-latňovat'svgje -pĺáva-a]cbokJásť gtáZw ĺy_kajuce saspĺapúvania osobnýcb údajov.mÔžetpĺa
základe žiadosti zaslanej priamo vyhlasovatelbvi, a to vytžitím adresy uvedenej v článku II.
tohto štafutu súťaže, prípadne na e_mailovej adrese: tajnicka@katolickenoviny.sk.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spľacúvanie osobných údajov u vyhlasovatelä je
nezákonné, má právo podať sťažrrosť na Urad na ochľanu osobých údajov (}kaničnrĺ 12,820
07 Bratisĺava, $atny. dozor@pdp. gov. sk)

Čtánok ľX.
Záveľečné ustanovenia

1. Tento štatút nadobúda plaĺnosť dňom podpisu vyhlasovateľa a účinnosť dňom
vyhtĺísenia sĺťaže:
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2. Ustanovenia tohto štatútu je moŽné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany
vyhlasovatelä jednostranným vyhlásením, pričom kaŽdá jednotlivá zmena alebo
dopĺnenie je ťlčinné o'kamihom zverejnenia spôsobom podľa botĺu 1. to-hto článku.

3' V pľípade rozporu ustanovení tohto štafufu s ahýmkoltek reklamným, propagačným
alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenía alebo iným oznámením
vyhlasovatel'a vo všet\ých !ýchto prĺpadoch {ýkajúcich sa súťaže majú vždy pľednost'
ustanovenia tohto štatútu.

4. V pľípade asfchkolŤek sporov alebo nejasností, ktoré vyplývajúz tejto sút'aže alebo
ktoré vznikli v súvislosti s ňou,je vždy rozhodujúce konečne stanovisko
vyhlasovatel'a.

5. osoby zapájajirce sa do súťaže vyjadrujú svoj bezqýhĺadný a bezpodmienečný súhlas
s obsahom tohto štatútu.

6. Vyhlasovateľ súťaže nehľadí súťažiacim žiadne náklady, ktoré irn vzniknú v súvislosti
s ich účastbu v sút'aži.

?. Na zaradenie do sút'aže ani na \.ýhru nie je právny nárok. Výhru ztejto siťaŽe nie je
možné v zmysle $ 845 zäkonač' 4011964 Zb' obéíansky zákonník v znení neskoľších
predpisov súdne vymáhať aruŽíaďať inú protihodnotu alebo náfuadu finančnej alebo
nefinančnej povahy. Výmena vyhľy za akekol'vek peňažne alebo nepeňažne plnenie je
vylúčená. Výheľca súťaže nemôže právo na ýhru pľeviesť na tretiu osobu.

8. Vyhlasovateľ si vyhĺadzuje pľávo túto sút'až odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť
bez vyhlásenia ýheľcu alebo odovzdania ceny.

Dňa 13. jina}al9

Ivan
riaditeľ SSV
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