
Štatút súťaže Krížovfu a ešte iné pobavenie - Jar 2019

Preambula
Tento štatút je jeďným zixtuným dokumentom upravujúcim praviďá sút'aže Krížovky a ešte
iné pobavenie *Jar 20l9 (ďalej ako ,,štatút")'

čHnok L
Vyhlasovatel' a oľgan izátor sút'aže
Názov: Spolok sv. Vojtecha * VOJTECH spol. s r. o.' ľedakcia Katolíclce noviľty
Sídlo: Radlinského 5,917 01 Trnava
rČo: 31,43454I
(ďalej len,vyhlasovatel)

čHnok II.
Trvanie sút'aže
Súťaž trvá od 6. 5.2019 do 14. 6.201'9 (ďalej leĺ ,,obdohie trvania sút'aže")

čMnokIIL
osoby oprávnené zúčastnit' sa sút'aže

1' Sút'aže sa môžu zúčastniť všetci prispievatelia, ktorí pošlú správne vyriešené znenie
krížoviek, hlavolamov a iných úloh.

2. Zo siťaŽe sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa a ich rodinní pĺíslušníci, osoby
podielajúce 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 npojiť iba osoby staršie ako 16 rokov.

čHnok tV.
Pravidlá sút'aže

1. Y Katolíclĺych novinúch číslo 19/2019 bude uverejnená osemstranová príloha Kľížovlql
a ešte iné pobavenie - Jaľ 2019.

2. Do súťaže bude zaradený kúdý prispievateľ, ktoý nám do 14' 6. 2019 pošle do
redakcie Katolíckych novín poštou na adľesu Redakcĺa Katolícke noviľty, P. o. BoX
276,810 00 Bratislava l, alebo mailom na adresu tajnick'a@katolickenoviny.sk aspoň
sedem správne vylúštených tajničiek a iných hlavolamov, uverejnenýchv Katolíclglch
novinách č.l9l2019. Zaslané odpovede je potľebné aznaiiť heslom Príloha -
kľížovky.

3. Vyhlasovateľ si vyhľadzuje právo na nnenu alebo zrušenie vyhÍy.

4. Vyhlasovateľ nehľadí účastníkom sút'aže žiadne náklady, kÍoľé im vzniknú v súvislosti
s ich účasťou v súťaži, Íesp. s výfuou v súťaži.

Člĺnoľ v.
Žľebovanie, kontaktovanie výheľcov a odovzdanie cien

1. Výheľcovia súťaže budú náhodne vylosovaní zo všet\ých účastníkov, ktoľí sa zapojili
do sút'aže Krížovky a ešte iné pobavenie -Jar 20]9, uverejnenej v Katolíclqlch
novinách č. 1912019 a poslali správne riešenia aspoň siedmich krížoviek a iných
hlavolamov (ďalej ako ',výheľcovia súťaže"). Žrebovanie sa uskutočni dšľ- l'l. 6' 2019



2. Výherca sút'aže bude o svojej whĺe oboznámený uverejnením svojho mena a obce
v Katolíclqch novinách ataktieŽ doporučeným listom s oznámením o qýhľe.
Výhercovia budú tiež zverejnení na webe www.katolickenoviny.sk'

3. Vyhlasovateľ sďaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady predmetov qýhier.

4. Vyhlasovateľ má právo Úhru v siťažiqihercovi siťaŽe neodovzdať alebo požadovať
jej vrátenie v prípade, ak sa zistí, že ýherca sút'aže nesplnil podmienky súťaže alebo
všetky podmienky na odovzdanie vyhry alebo porušil niekÍoré z usÍanovení toltÍo
štatutu.

5. Vecné ceny budú qýhercom odoslané vyhlasovatelbm alebo partnermi
prostredníctvom kurierskej spoločnosti alebo poštou.

6. Ak ýherca sút'aže \.'ýhľu odmietne, vzdá saÚhry, \.ýhru si nepľevezme, bude zo
siťaže vylúčený alebo mu z iného dôvodu nebude priznaný náľok na ýhru v súlade s

!ýmto štatútom, jeho náľok na vyhru dmto zaniká a na miesto ýheľcu sút'aže
nastupuje ruĺhľadník podl'a poľadia, v akom bol náhradník vyžrebovaný. Na
náhradníka sa pľimerane uplatnia ustanovenia tohto štatúfu dkajúce sa ýheľcu
súťaže.

čtánok VI.
Výhľy (ceny)

1. Výhľy v sút'aži sú nasledovné:

1. cena: Re]axďno_liečebný rodinný pobyt E)(KLUZÍV v Kúpelbch Nimnica pĺe 2
dospelých a2 deti,plnáperuia' v hodnote 498e.

2' cena: Minirura Masteľchef, 60-minútoqý časovač, 38 litľov, infračervene varné
platne' čieľna, v hodnote l47,90 €,.

3. cena: Servírovací vozíček Zimmerservice, kuchyns!ý vozík, polička na víno,
granítová doska' hnedý, v hodnote 116,90 €.

4. ceĺa'. Piknikoý ruksak Halford,4 osoby, príboľ z ušl'achtilej ocele 430, polyester,
vhodnote 69,90e.

5. až7. cena: ľkiankovač TK2l_Bamboo, 870 w' bambus, v hodnote 4a,90e.

8. cena: Kempovací stan Yukatana Cenote 4, kupoloý stan' pre 4 osoby, polyester,
v hodnote 37,90 e.

9. cena: Zi*radnésvietiďo LED-Flowe r 20, v hodnote 34,ga e.

10. cena: Prenosná kempovacia stolička Duramaxx, rybiáľska, 5009, 3 ks, v hodnote
32,97 €.

2. Namiesto ceny nie je možne poskýnúť peňaärú alebo nepeňažnú náhľadu ani iné
plnenie. Výhĺa je neprenosná.

3' Výhry zo súťaže sú pľedmetom dane z pľíjmov fyzických osôb v zmysle zákona č.
59512003 Z.z. o óani z príjmov v nleni neskorších pľedpisov (ďalej ako ,frDP").
Výhry, ktoých hodnota nepresahuje ýšku 350 EUR, sú v súlade so ZDP oslobodené
od dane z príjmov.

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

1. Vyhlasovateľ má právo zmeniť tento štafut.



2. Vyhlasovatell má právo odvolať sifaž, prípadne sitaž pľeložiť alebo zmeniť jej
trvanie.

3. Na účinnú zmenu štatúfu súťafuej hry alebo odvolania sút'aže sa vyžaduje' aby
vyhlasovateľ zverejníl tento údaj o zmene alebo odvolaní oznámením v Katoĺíckych
novinách a na webe www.katolickenoviny.sk.

Článoľvlu.
ochrana osobných údajov
Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje účastníkov sút'aže len na účely sút'aže (kontakÍovanie
v pľípade výhry' zverejnenie mena ýhercu v Katolíclrych novinách a postúpenie partnerom za
účelom doručenia výhľy).

Účelom spracúvani a je realiziĺcia siŕaže Krížovlq,l a iné pobavenie. Poskfinutie osobných
údajov dotknutou osobouje požiadavkou, ktoráje nevyhnutná pre úče1y identifikovania
ýhercu a odovzdania vyhry.

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

písm. a) všeobecneho nariadenia o ochľane údajov, $ 13 ods. 1 písm. a) zákona é. l8l20l8 Z.
z.Právny zékladqýhercov: $ 13 ods. 1 pĺsm. b) a e) zÍtkonač. 18ĺ2018 Z. z.

osobné údaje sa spľacovávajú maximálne v rozsahu: meno' priezvisko, e_mail, adresa
a telefoniclcý kontakt.

Dotknutá osobaposkytuje osobné údaje dobrovol'ne zailčelomúčasti v sút'aži. osobné údaje
získava vyhlasovateľ súťaže priamo od dotknutej osoby.

Vyhlasovateľ je oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje sút'ažiacich po dobu trvania
súťaže, ako i po jej ukončení, akje to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania' najmä
doručenia predmetnej vyhry.

osobné údaje budú spracovávane iba po dobu, ktoľá je nevyhnutná vzhlädom k účelu ich
spracovania. Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme,
ktoľá umožňuje vašu identiÍikáciu naineskôr dovtedy' kým je to potľebné na naplnenie
účelu, na ktoqý sa spĺacúvajú' Následne vyhlasovateľ zabezpečibezzbytočného odkladu
likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) vašich osobných údajov v zmysle nariadenia
azäkona.

osobné údaje, ktpré prevádzkovateľ ziskavaa spracúva, nie sú predmetom prenosu do tľetej
krajiny/mimo EU.

Riadne a zĺĺkonné spracúvanie osobných údajov dotknudch osôb je pre pľevádzkovatelia
dôležite a zabezpešenie ochľany osobných údajov je jeho významnou prioľiÍou' Pri
spracúvaní osobných údajov môže dotknuú osoba uplatniť u prevádzkovateľanasledujúce
práva:

a) právo na infoľmácie o spľacúvaní osobných údajov dkajúcich sa dotknutej osoby,
b) pľávo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
c) právo na opraw osobných úd4jov týkqiúcich sa dotknutej osoby,
d) právo navýmaz osobných údajov ýkajúcich sa dotknutej osoby,
e) pľávo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

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



Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov môŽete na
základe žiadosti zaslanej priamo vyhlasovatelbvi a to vyržítím adresy uvedenej v člĺánku II.
tohto štatuhr stlťaže, prípadne na e-mailovej adrese:tajnicka@kato1ickenoviny.sk.

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

ČHnok DĹ
Záverečné ustanovenia

1. Tento štafut nadobúda platnosť dňom podpisu vyhlasovatel'a a účinnosť dňom
vyhlásenia súťaže.

2. Ustanovenia tohto štatufu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo stľany
vyhlasovatel'a jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivázmena alebo
doplnenie je účinné okamihom zveľejnenia spôsobom poď'a bodu 1. tohto článku.

3' V prípade rozporu ustanovení tohto štatútu s akýmkol'vek ľeklamným, pľopagačným
alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením
vyhlasovateľa vo všetkých {ýchto prípadoch {ýkajúcich sa sut'aže, majú vždy prednosť
ustanovenia tohto štatútu.

4. V pľípade alichkol'vek spoľov alebo nejasností, ktoré vyplý vquztejto sút'aže alebo
ktoré vznikli v súvislosti s ňou, je vždy rozhodujúce konečne stanovisko
vyhlasovatel'a.

5. osoby zapi$quce sa do sút'aže vyjadrujú svoj bezvýhľadný a bezpodmienečný súhlas
s obsahom tohto štatutu.

6. Vyhlasovateľ sút'aže nehĺadí sút'ažiacim žiadne náklady, ktoré im vzriknú v súvislosti
s ich účasťou v sút'aži.

7. Na zaradenie do súťaže ani na výhru nie je pľávny nárok. Výhru ztejto sút'aže nie je
možné v zmysle $ 845 záÄ<onač.4011964 Zb' občiaĺlsky zákonník v znení neskoľších
predpisov súdne vymáhať anižiadať inú pľotíhodnotu alebo náhľadu Íinančnej alebo
nefinančnej povahy. Výmena vyhry zaakékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je
vylúčená. Výheľca s'(ťaže nemôže právo na ýhľu previesť na tretiu osobu.

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

Dŕn23. aprila20t9

Ivan Šdík
riaďteľ SSV

{


