
Štatút sút'aže Súťažnú kúovka

Pľeambula
Tento štatútje jeďnýmzäviezným dokumentom uprawjúcim praviďá sút'aže Sút'ažná
lerížwka (ďalej ako ',štatúť'}.

čHnok L
Vyhlasovatel' a oľgan izátor sút'aže
Názov: Spolok sv' Vojtecha _ VoJTECH spol. s r. o.' redakcia Katolícke novirty
Sídtol RadĹinského 5,9L7 0l Tmava
rčo: 31434541,
(ďalej len vyhlasovatel)

čHnok II.
Tľvanie súftaže
Sút'až trvá od 1. 10. 2019 do 16. 12.20t9 (ďalej len,,obdobie tľvania súťaže")

ČHnok IIL
osoby opľávnené zúčastnit'sa na sr'it'aži

1. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetci čitatelia' ktoľí pošlú sprárme vyľiešene znenie
sút'ažných kĺížoviek spolu s podpísanými sút'ažnými kupónmi, ľesp. ich skenom.

2. Zo s,tlťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovatel'a a ich rodinní príslušníci, osoby
poďelajúce sa na činnostiach súvisiacich s touto sút'ažou, najmä s prípravou, so
spracovaním a s vyhodnotením údajov pľe účely sút'aže.

3. Do sút'aže sa môŽu zapojiť iba osoby staršie ako 1ó rokov.

ČtánokIV.
Pravidlá sút'aže

1' súťaŽ prebieha v období od 1. 10. 2019 do 1,6. 1'2.20t9

2. s,(tažnil krížovka bude uveľejnená v Katolíckych novinóch (d'alej v KN) raz mesačne
atov KN40,44a48.

3. Do sút'aže bude zarad ený každý čitateľ, ktoqý pošle do redakcie Katolíckych novín
poštou na adľesu Redakcia Katolícke noviľly, P. o. Box 276,8L0 00 Bratislava 1,

alebo mailom na adresu tajnioka@katoliekenoviny.sk znenie všďhýeh tľoeh správne
vylúštených krížoviek spolu s podpísanými sút'aärými kupónmitnraz' Súťažný kupón
je súčasťou kľížovky. Zneniatajničiek musia bý doručené do redakcie K}/najneskôr
do 16. 12.2019.

4. Vyhlasovateľ si vyhľadzuje právo na zmenu alebo zrušenie vyhry'

5' Vyhlasovateľ nehradí účastníkom sítaže Žiadnenáklady, ktore im vzniknú v súvislosti
s ich účastbu v súťaži, resp. s ýhľou v súťaži.

čHnok V.
Žrebovanie, kontaktovanie výheľcov a odovzdanie cien

1. Výheľcovia súťaže budú dňa t8.12.2019 náhodne vylosovaní zo všet\ých
účastníkov, ktorí sa zapojili do sút'aže Súťažná krížovka a poslali správne riešenia
krížoviek spolu s kupónmi (ďalej ako ''ýhercovia súťaže").
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2' Výheĺcovia súťaže budú o svojej ..yhľe oboznámení uveľejnením svojho mena a obce
v KN l atal<tiež doporučeným listom s oanrĺmením o qýhĺe. Výhercovia budú tiež
uverejnení na webe www.katolickenoviny. sk.

3. Vyhlasovateľ sút'aže nenesie žiadnu zodpovednosť zavady predmetov výhier.

4. Vyhlasovateľmá právo \ďhru v sút'aží ýhercoví sút'aže neodovzdat'aĺebo požadovat'
jej wátenie v prípade, ak sa zistí, že qýherca súťaže nesplnilpodmienky súťaže alebo
všetky podmienky na odovzdanie ýhry alebo porušil níektoré z ustanovení tohto
štatutu.

čIánok VI.
Výhľy (ceny)

1. Výhry v súťaži súnasledovné:

]. cena: Víkendový pobyt v Apartĺnane Velká Lomnica pre 2 osoby a2 detiv hodnote
180 € z www.levy.sk

2. cena: Darčekoqý kupón v hodnote 100 € na nákup ýživoých produktov z e-shopu
www.barnys.sk

3. cena: Daľčekoý kupón v hodnote 58 € na nĺkup ýživoých produktov z e-shopu
www.bamys.sk

4. cena: Kniha Eiblia Katotícltsj ciľkvi pľe mladých a kniha Aleša opatĺného Ako
potešit' spovedníka zvydavateľstva Spolku sv. Vojtecha v hodnote 32,5a e.

5. cena: Kniha Marie Duti_Rutishauseľovej Svaý Mikuláš z Fliie a kniha Aleša
opatrného Ako potešiť spovedníĺm zvydavateľstva Spolku sv. Vojtecha v hodnote
22,50 €,

2' Namiesto ceny nie je možné poskytnúť peňažĺú alebo nepeňažnú niáhľadu ani iné
plnenie. Výhra je neprenosná.

3. Výhľy zo sŕaťaže sú predmetom dane z pľíjmov $zic\ých osôb v zmysle zákona č.

595Da03 Z. z. o dani zpríjmov v znení neskorších pľedpisov (ďalej ako ,lDP*).
Výhry, ktoľýeh hodnota nepľesahuje vyšku 350 E[IR, sú v súlade sg ZDF oslobodené
od dane z pľíjmov.

čHnok VIL
Pľávo vyhlasovatel'a zmenit'štatút sút'ažnej hľy alebo odvolat' súťaŽ

1' Vyhlasovateľ má právo zĺnenlť tento štatút.

2' Vyhlasovateľ má pľávo odvolať siťaž, pľípadne sút'až preložiť alebo zmeniť jej
trvanie.

3. Na účinnú nnenu štatutu sút'ažnej hry ďebo odvolania siÍaže sa vyžaduje, aby
vyhlasovateľ zveľejnil tento údaj o anene alebo odvolaní oznámením v Katolíckych
navinách a na webe www.kato1ickenoviny'sk.

čHnok VItr
Ochrana osobných údajov
Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje účastníkov sút'aže len na účely sút'aže (kontaktovanio
v prípade výhry, zverejnenie mena ýhercu v Katoĺíckych novinóch a postupeníe paľtneľom za
účelom doručenia vyhry)
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Účelom spracúvani a je realizilcia siťaž.e Súťažná krížovka. Poskytnutie osobných údajov
dotknutou osobou je požiadavkou, ktoľá je nevyhnutruĺ pľe účely identiťrkovania ýhercu a
odovzdania vyhry

Pľávny základ spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby podl'a čl. 6 ods. 1

písm' a) všeobecného naríadenia o ochĺane údajov, $ 13 ods. 1 písm. a) zákonač,. I8/20L8 Z.
z' Pľávny zél/r.ladýhercov: $ 13 ods. 1 písm. b) a e) ziú<onač. 1812018 Z. z.

osobne údaje sa sp1acovávajú maximálne v rozsahu: meno, priezvisko, e_mail, adresa
a telefoniclqý kontakt.

Dotknuta osoba poskytuje osobne údaje dobľovol'ne za účelom účasti v súťaži. osobné údaje
ziskava vyhlasovateľ súťaže priamo od dotknutej osoby.

Vyhlasovateľje opľávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje sút'ažiacich po dobu trvania
sttaže' ako i po jej ukončení, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spľacúvania,najmá
doručenia predmetnej vyhry.

osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhl'adom na účel ich
spracovania. Spľacúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom ľozsahu a vo forme,
ktorá umožňuie vašu identiťrkáciu najneskôr dovtedy, kým ie to potrebné na naplnenie
účelu, na ktoý sa spracúvajú' Následne vyhlasovateľ zabezpečíbezzbýočného odkladu
likvidaciu (vymaeanie alebo anonymizovanie) vašich osobných údajov v zmysle nariadenia
azélkona.

osobné údaje, ktoré pľevádzkovateľ získava a spracúva, nie sú predmetom prenosu do tretej
kľajiny/mimo EU.

Riadne azákowp spracúvaníe osobných údajov dotknu!ých osôb je pľe prevádzkovatelia
dôležité azabezpeéenie ochrany osobných údajov je jeho qýznamnou prioritou. Pľi
spracúvaní osobných údajov môže dotknutrí osoba uplatniť u prevádzkovatel'a nasledujúce
práxa:

a) právo na informácie o spracúvaní osobných údajov ýkajúcich sa dotknutej osoby,
b) právo na prísfup k osobným údajom ýkajúcim sa dotknutej osoby,
c) pľávo na opľavu osobných údajov ýkajúcich sa dotknutej osoby,
d) právo navýmaz osobných údajov dkajúcich sa dotknutej osoby,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
D právo namietať proti spracúvaníu osobných údajov dkajúcich sa dotknutej osoby'
g) právo na prenos osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
h) pľávo odvolať kedykol'vek súhlas.

Uplatňovať svoje práva alebo kJáĺsť otiaky dkajúce sa spľacúvania osobných údajov môžete na
zitklade žiadosti zaslanej pľiamo vyhlasovatelbvi, a to využitím adresy uvedenej v článku II.
tohto štatútu súťaže, prípadne na e-mailovej adrese: tajnicka@katolickenoviny.sk.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, Že spľacúvanie osobných údajov u vyhlasovateľaje
nezákonné, má právo podať st'ažnosť na Urad na ochľanu osobných údajov (ľIraničná 1,2,820
07 Bratislava, statny. dozor@pdp. gov. sk)

Čtánolĺ Dt
Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút nadobúda platnosť dňom podpisu vyhlasovatel'a a účinnosť dňom
vyhlásenia sút'aže.
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2. Ustanovenia tohto štafutu je moŽné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany
vyhlasovateläjednostranným vyhlásením' pľičom každájednotlivázmena alebo
doplnenie je účinné okamihom zverejnenía spôsobom podl'a bodu 1. tohto článku.

3. V prípade rozporu ustanovení tohto štatútu s a!ýmkol'vek reklamným' propagačným
alebo iným materiálom obdobnej povahy a uľčenia alebo iným oznámením
vyhlasovateľa vo všetk1ých dchto prípadoch týkajúcich sa súťaže majú vždy prednosť
ustanovenia tohto štatútu.

4. V prípade a\ýchkol'vek spoľov alebo nejasností, ktoľé vyplývajú z tejto súťaže alebo
ktoré vznikli v súvislosti s ňou, je vždy rozhodujúce konečné stanovisko
lyhlasovateľa.

5. osoby zapi$ajirce sa do sút'aže vyjadrujú svoj bezqýhradný a bezpodmienečný súhlas
s obsahom tohto štatútu.

6. Vyhlasovatel'sút'aže nehĺadí súťažiacim žiadne náklady, kÍore im vzniknú v súvislosti
s ich účasťou v súťaži.

7 . Na zaradenie do sút'aže ani na \.ýhÍu nie je právny nárok. Výhru z tejto sút'aže nie je
možné v zmysle $ 845 zákonač.4011964 Zb. občiansky zákonník v zneĺi neskorších
predpisov súdne vymáhať anižiadď inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo
nefinančnej povahy. Výmena Vyhľy za akékol'vek peňažné alebo nepeňažne plnenie je
vylúčená. Výherca sút'aže nemôže právo na výhľu pľeviesť na tretiu osobu.

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

Dňa 16. septembra 2019

Ivan Šuľk
konateľ spoločnosti

K
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